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مقدمة في

11فقه
الحمد هلل رب العالمين وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء والمر�شلين نبينا 

محمد وعلى اآله و�شحبه اأجمعين، اأما بعد: 

 فبين يديك �� اأخي الطالب ��� )كتاب فقه 1( للطالب؛ المقرر العام، للنظام 

الثان�ي بخطته الجديدة، وه� كتاب يقرب اإليك الأحكام ال�شرعية المتعلقة بفقه  

مع  الإ�شالمية،  ال�شريعة  في  والحدود  والجنايات  ال�شرعية،  والمعامالت  الأ�شرة، 

مقدمة في معنى الفقه واأهميته والم�قف من خالف العلماء رحمهم اهلل تعالى.

وبقدر علمك وعملك بالأحكام التي تدر�شها، ودع�تك اإليها وتعليمها لالآخرين، 

تك�ن باإذن اهلل تعالى ممن اأراد اهلل بهم الخير و�شعادة الدارين؛ حيث اأخبرنا ر�ش�لنا 

ر من بّلغ �شريعته،  ، وب�شَّ
)1(

الكريم   اأن: »من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين«

: »ن�شر اهلل امرًءا �شمع مقالتي ف�عاها،  ودعا له   باأن يرزقه اهلل البهجة بق�له

ثم اأداها اإلى من لم ي�شمعها، فرب حامل فقه ل فقه له، ورب حامل فقه اإلى من ه� 

.
) 2(

اأفقه منه«

وقد ي�شر اهلل تعالى �شياغة م��ش�عات هذا المقرر بطريقة تتيح لك اأن تك�ن 

لما  مت�ثبة،مطبقاً  وروح  بفاعلية  الدر�ض  في  ت�شارك  ال�شف؛  داخ��ل  ن�شطاً  طالباً 

يمكن تطبيقه داخل ال�شف اأو المدر�شة، وت�شارك في حل الن�شاطات والتمارين التي 

تزيدك علماً وفهماً وا�شتيعاباً للدر�ض، وتنمي لديك المهارات المتن�عة؛ كما تعينك 

�شياغة المقرر الجديدة على البحث عن المعل�مة بنف�شك؛ مع م�شاعدتك في 

البحث عنها من خالل بع�ض الم�جهات اأو اإر�شاد معلمك المبارك؛كما تعينك على 

التعاون مع زمالئك في اإثراء المادة ونفع الآخرين، وقبل ذلك وبعده تعينك -اإن 

�شاء اهلل تعالى- في تمثل الأحكام ال�شرعية في حياتك، وتقربك اإلى ربك وخالقك؛ 

مما يق�دك باإذن اهلل ل�شعادة الدنيا ونعيم الآخرة.

)1( رواه البخاري برقم )71(، وم�شلم برقم )1037(.
، باألفا®  )2( الحديث �شحيح، مروي عن جمع من ال�شحابة  منهم: جبير بن مطعم، وابن م�شعود، وزيد بن ثابت، واأن�ض 
متقاربة، ينظر: م�شند الإمام اأحمد برقم )16738(، و�شنن اأبي داود )3660(، والترمذي )2656(، وابن ماجه )230(، وغيرهم، 

وقد ذكره الكتاني في الأحاديث المتواترة )نظم المتناثر في الحديث المتواتر �ض33(.



وقد راعينا في هذا الم�ؤلف الجديد ما ياأتي:

اأوًل: تن�ع العر�ض للمادة الدرا�شية؛ لي�شهل عليك فهمها، وتتمكن من ا�شتيعابها 

بي�شر و�شه�لة.

ثانًيا: الحر�ض على م�شاركتك في الدر�ض؛ تعلًما وتطبيًقا وكتابة، وبحًثا عن المعل�مة، 

وا�شتنباًطا لها؛ من خالل اأن�شطة تعليمية وفراغات داخل المحت�ى تركت 

لتكتبها باأ�شل�بك، وت�شرب عليها اأمثلة من واقع حياتك ومعاي�شتك، ومن 

ثمَّ تعر�شها على معلمك للتاأكد من مدى �شحة ما ت��شلت اإليه.

للتفكير  م�شاحات  خالل  من  لديك؛  التي  والتفكير  التعلم  مهارات  تنمية  ثالًثا: 

مع  الفاعلة،  والم�شاركة  الأمثلة  و�شرب  ال�شتنباط  على  التمرن  لك  تتيح 

ت�جيه معلمك، وعنايته بك.

الم�شتركة؛مع  والتمرينات  الأن�شطة  خ��الل  م��ن  ال��ت��ع��اون؛  م��ه��ارة  تنمية  راب��ًع��ا: 

بال�شتراك  المعل�مة  اإلى  ذلك  للت��شل من خالل  اأو مجم�عتك؛  زميلك 

مع زمالئك في ال�شف.

وقد ُر�شم لكل وحدة في الكتاب اأهداف و�شعت في مدخل ال�حدة؛ من اأجل اأن 

تتاأملها وت�شعى لتحقيقها، فبقدر قربك من تحقيق الأهداف تك�ن ا�شتفادتك من 

الكتاب كبيرة، ومثمرة.

والهداية،  العلم  م��دارج  في  لك لالرتقاء  دافعاً  الكتاب  يك�ن  اأن  ن�ؤمله  وال��ذي 

وانطالقة لخير عظيم ترى اأثره في حياتك ومجتمعك واأمتك.

نفع اهلل بك يا اأخي، وجعلك قرة عين ل�الديك، ونافًعا لدينك ووطنك، وحفظك من كل 

مكروه.
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ال�حدة

الأولى

مقدمة في

الفقه

1. تعرف الفقه لغة وا�شطالحا.

من  وغ��ي��ره  الفقه  بين  ت��ف��رق   .2

العل�م.

3. تذكر نبذة مخت�شرة عن ن�شاأة 

الفقه في حدود ع�شرة اأ�شطر.

4. تذكر م�شدر الفقه وا�شتمداده.

المدار�ض  اأ�شباب ظه�ر  تف�شر   .5

الفقهية.

6. تعلل كثرة اعتماد اأهل المدينة 

على الآثار بعك�ض اأهل  العراق.

7. ت��ت��ح��دث ب��ط��الق��ة ع���ن ن�����ش��اأة 

ال��م��ذاه��ب الأرب���ع���ة ف��ي ح��دود 

خم�ض دقائق.

8. تفرق بين الفقه وال�شريعة.

 اأخي الطالب: يت�قع منك بعد درا�شتك لهذه ال�حدة اأن:

اأ���ش��ب��اب ال��خ��الف بين  ت����درك   .9

العلماء.

اأ����ش���ب���اب  م����ن  اأرب����ع����ة  ت���ذك���ر   .10

ال������خ������الف ب����ي����ن ال���ع���ل���م���اء 

بالتف�شيل.

11. تفرق بين الختالف ال�شائغ 

وغير ال�شائغ.

تجاه  اإيجابيا  اتجاها  تك�ن   .12

اإذا  الأخ�������رى؛  الج���ت���ه���ادات 

ك���ان���ت م�����ش��ت��ن��دة ع��ل��ى دل��ي��ل 

�شرعي.

13. تحذر من الفتيا بغير علم.

14. تك�ن اتجاها اإيجابيا تجاه علماء 

الأمة قديما وحديثا بتقديرهم 

واحترامهم.  
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يمكنك من خالل ما تقدم)2( التعرف على معنى الفقه في اللغة العربية، فما هو؟

..........................................................................................

اأما المراد بالفقه في ا�شطالح الفقهاء فيمكنك معرفته بترتيب الكلمات الآتية:

من       الأحكام       التف�شيلية       معرفة       ال�شرعية       اأدلتها       العملية

..........................................................................................

تعريف الفقه

قال اهلل تعالى:                                                                                  )1(، 

ويقول النا�ض: فالن ل يفقه �شيئا.

ما يخرج ب�شببهامعناهاالعبارة من التعريف

الأحكام الم�شتفادة الأحكام ال�شرعية
من ال�شرع ل من 
العقل والتجربة 

ونحوهما

معنى التعريف ومحترزاته 

تعرف على معنى التعريف ومحترزاته، واأكمل الجدول ح�شب فهمك:

)1( �شورة الن�شاء الآية 78.
)2(  ويمكن الرجوع اإلى معاجم اللغة ومنها: القامو�ض المحيط للفيروز اآبادي، ول�شان العرب لبن منظور.

تعريف الفقه ون�شاأته  تعريف الفقه ون�شاأته  

ومدار�شهومدار�شه

الأحكام غير ال�شرعية كالأحكام الم�شتفادة من العقل اأوالتجربة
مثل علم اللغة، والطب والهـند�شـة و.......................

و....................... و.................................

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U1-L1
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العملية

المتعلقة باأفعال الجوارح، 
والحــج،      ال�شــالة،  مثــل: 
و......................
و....................... 

و.......................

الأحــكام العتقاديــة مثــل مــا يتعلــق باأ�شــماء اهلل و�شفاتـــه 
و...........................و......................... 

و........................

اأدلتها التف�شيلية

اأدلة كل م�شاألة بعينها، مثل: 
اآية الو�شوء تدل على فرو�ض 
الو�شوء، ومثل:.............
............................
............................
............................

..........................

يخرج به اأمران: 
الأول: العلــم الماأخــوذ عن غير الأدلــة كعلم المقلد 

فهو لي�ض بفقيه.
 والثانــي: الأدلــة الإجماليــة هــي: القــراآن وال�شــنة 
والإجمــاع والقيـــــا�ض، وحجيتهــا وطــرق دللتها على 
الأحكام ال�شرعية ل تدر�ض في علم الفقه اإنما تدر�ض 

في علم اأ�شول الفقه المتعلق بالأدلة الإجمالية.

من  اأو مما يذكره لهم النبي اإما من القراآن  مبا�شرة،  كان ال�شحابة  يتلقون الفقه من النبي 
بحكمها. فيخبرهم النبي  الأحاديث، وكانوا اإذا لم يعرفوا حكم م�شاألة معينة �شاألوا عنها النبي

اإذا وردت عليهم م�شاألة ينظرون في القراآن الكريم وال�شنة النبوية؛ فاإن  فكان ال�شحابة واأما بعد وفاة النبي 
وجدوا حكم الم�شاألة فيهما اأو في اأحدهما حكموا به، ولم يلتفتوا اإلى غيره، وكان ي�شاأل  بع�شهم  بع�شا عن ال�شنة في ذلك، 
ا من ال�شنة ت�شاوروا في حكم الم�شاألة، واجتهدوا فيها بح�شب ما لديهم من الأ�شول ال�شرعية،  فاإن لم يجدوا عندهم ن�شًّ
وقد يقي�شونها على ن�ض عندهم، وقد يجمعون على حكم الم�شاألة كاإجماعهم على قتال مانعي الزكاة، وقد يختلفون في حكم 

الم�شاألة كاختالفهم في ميراث الجد مع الإخوة )1(.

ن�شاأة علم الفقه

)1(  هذه الم�شاألة من م�شائل الفرائ�ض؛ وهي: لو مات �شخ�ض وترك جدًا واإخوه، فهل الإخوة مع وجود الجد يرثون اأو ل يرثون؟
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في التعرف على الأحكام ال�شرعية،  ا�شتخرج مما م�شى الم�شادر التي كان يعتمدها ال�شحابة

وهي م�شادر الفقه لمن بعدهم.

................................................................................................./1

................................................................................................./2

................................................................................................./3

................................................................................................./4

مر الت�شريع الإ�شالمي والفقه في خم�شة اأدوار هي:

. 1-الدور الأول: وهو الت�شريع في عهد الر�شول       وفي عهد ال�شحابة

2-الدور الثاني: وهو دور تاأ�شي�ض الفقه ويبداأ من �شنة 41هـ حتى �شنة 132هـ.

3-الــدور الثالــث: وهــو دور نه�شة الفقه وتدوينه، وجعله علًما مثل �شــائر العلوم وتاأ�شي�ــض المذاهــب وتدوين الحديث وفيه 
. ظهر الأئمة العظام اأ�شحاب المذاهب المدونة، اأبو حنيفة، ومالك، وال�شافعي، واأحمد

  4-الــدور الرابــع: وهــو دور التقليــد والتقليــل من الجتهاد وهــذا بعد ا�شــتقرار المذاهب الفقهية وفيه عكف النا�ــض على 
المذاهب الأربعة المعروفة عند اأهل ال�شنة درا�شة وفهًما.

5-الــدور الخام�ــض: وهــو دور الرجــوع اإلى فتح باب الجتهــاد لأهله الموؤهلين واإثبات اأن ال�شــريعة الإ�شــالمية �شالحة لكل 
زمان ومكان اإلى يوم القيامة.

بين ال�شريعة والفقه

ال�شــريعة هي دين اهلل تعالى الذي ي�شــمل العقائد والأحكام والأخالق والآداب الم�شتمدة 
من الكتاب وال�شــنة، واأما الفقه فهو الأحكام الم�شــتفادة من اجتهاد الفقهاء في التعرف 

على الأحكام العملية من الأدلة ال�شرعية.

ال�شريعة

الفقه 
الأحكام التي اأ�شاب 

فيها المجتهدون. 

الفقه
الأحكام 

التي اأخطاأ فيها 
المجتهدون.

العقائد وال�شلوك والأخالق
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مدار�ض الفقه واأ�شباب ظه�رها

في ن�شر العلم، وتفقيه النا�ض ودعوتهم، وانت�شروا  اجتهد ال�شحابة بعد وفاة النبي 
في اأنحاء الأر�ض يبلغون دين اهلل تعالى، فانت�شــر العلم في الأم�شار الإ�شــالمية، فكان للعلم 

حوا�شر كثيرة ينهل منها المتعلمون؛ من اأهمها:

1. المدين��ة النب�ي��ة: وفيهــا الخلفــاء الأربعــة، وعائ�شــة وعبداهلل بن عمــر وزيد بن ثابت 

. وغيرهم 

. 2. مكة المكرمة: وفيها عبداهلل بن عبا�ض

. ثم انتقل اإليها علي ، 3. الك��ف�ة: وفيها عبداهلل بن م�شعود واأبو مو�شى و�شلمان  

. 4. الب�شرة: وفيها اأن�ض وجابر

. 5. ال�شام: وفيها معاذ واأبو الدرداء ومعاوية 

. 6. م�شر: وفيها عمرو بن العا�ض وابنه عبداهلل
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وفــي اأواخــر القــرن الأول الهجري وبدايــة القرن الثاني، بــداأت الآراء الفقهية تتجــه نحو تكوين مدر�شــتين كبيرتين؛ لكل 
منهما منهج تخت�ض به عن الأخرى، وهاتان المدر�شتان هما:

الأثــر  مدر�شــة  الأول��ى: المدر�ش��ة 

بالحجــاز  وهــي  المدينــة،  مدر�شــة  وت�شــمى 
و�شبب هذه الت�شمية: اعتمادها على الأحاديث 
والآثــار  غالبا؛ ب�شــبب كثرتهــا عندهم، ولقلة 
الم�شــائل الحادثــة فــي المجتمــع الحجــازي 
ذلــك الوقــت، واجتنابهــم الم�شــائل الفقهيــة 
المفرو�شــة غيــر الواقعــة، ولي�ــض معنى ذلك 
اأنهــم ل ينظرون في الراأي؛ ولكن غلب عليهم 

النظر في الآثار.

ومن اأ�شهر علماء هذه المدر�شة: 

فقهاء المدينة ال�شــبعة: �شــعيد بن الم�شــيب، 
وعبيــداهلل بــن عبد اهلل بن عتبة بن م�شــعود، 
والقا�شم بـــن محمد بن اأبي بكر، وخارجة بن 
زيد، واأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
ه�شام، و�شليمان بن ي�شار، وعروة بن الزبير.

المدر�ش��ة الثاني��ة: مدر�شــة الــراأي 

وت�شــمى مدر�شــة الكوفة  وهي بالعراق، و�شــبب 
هذه الت�شــمية: اأن اأهل العراق كثر عندهم ذلك 
الوقــت الأخــذ بالــراأي وذلــك لكثــرة الم�شــائل 
الحادثــة عندهــم وقلــة الأحاديث بالن�شــبة لما 
عند اأهل الحجاز، فلذلك احتاجوا اإلى ا�شتنباط

الأحكام من الن�شو�ــض القراآنية، والأحاديث 
التــي كانت عندهم بالنظر والتاأمل، حتى كثر 

ذلك عندهم ف�شموا اأهل الراأي.

ومن اأ�شهر علماء هذه المدر�شة: 

علقمــة النخعــي، وم�شــروق الهْمدانــي، و�شــريح 
القا�شي، واإبراهيم النخعي.

1/  بم تعلل كثرة الأحاديث  عند اأهل الحجاز في الزمن الأول، وقلتها عند اأهل العراق؟

....................................................................................................

....................................................................................................

......................................................................................................
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2/ بالرج���ع اإل��ى م�ش��ادر التعل��م المختلف��ة؛ اكت��ب ترجم��ة م�ج��زة ع��ن اأح��د الأع��الم المذك�ري��ن في 

اإحدى المدر�شتين، على اأن تت�شمن الترجمة المعالم البارزة في حياته، وم�قفا من م�اقفه التي 

فيها القدوة والعبرة.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

ظه�ر المذاهب المتب�عة

قبل منت�شف القرن الثاني الهجري وما بعده اإلى منت�شف القرن الثالث، برز في الفقه عدد 
من العلماء الذين ا�شتفادوا ممن قبلهم، فالتف حولهم الطالب، ورجع النا�ض اإليهم في الفتوى، 

وكان لهم تالميذ جمعوا اأقوالهم ودونوا مذاهبهم. 
يومنا  اإلى  الباقية  الم�شهورة  المذاهب  اإليهم  تن�شب  الذين  الأربعة  الأئمة  اأ�شهرهم:  وكان من 
هذا: اأبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك بن اأن�ض، ومحمد بن اإدري�ض ال�شافعي، واأحمد بن حنبل 

-رحمهم اهلل-.
وكان ممن ا�شتهر في تلك الفترة: �شفيان الثوري، و�شفيان بن عيينة، والأوزاعي، والليث بن 

�شعد، واإ�شحاق بن راهويه، وداود الظاهري.

المòاÖg ا’CرHعة

ورث علم اأهل الكوفة اإبراهيم النخعي، ثم حماد بن اأبي �شليمان، �شيخ الإمام اأبي حنيفة 
عليه  واجتمع  حنيفة،  اأبي  اإلى  الراأي  اأهل  مدر�شة  علم  انتهى  ثم  )ت150(،  ثابت  بن  النعمان 
فكانت  الفترا�شي،  الفقه  عندهم  وا�شتهر  الم�شائل،  بتفريع  واهتم  منه،  وا�شتفادوا  الطالب 
الم�شاألة تطرح في مجل�ض اأبي حنيفة، فيقال: اأراأيت اإن كان كذا وكذا فما الحكم؟ فيجيب عنها 

اأبو حنيفة ويناق�شه الطالب في ذلك ويحاورونه.

اأيام  اأبو يو�شف يعقوب بن اإبراهيم، تولى رئا�شة الق�شاء في  وكان من طالب اأبي حنيفة: 
الر�شيد فن�شر مذهب اأبي حنيفة في الكوفة وغيرها.

 اأوًل: مذهب الحنفية
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ا�شتهر في المدينة الفقهاء ال�شبعة، ثم اأتى بعدهم الإمام مالك بن اأن�ض )ت179( فانتهى 
اإليه علم اأهل المدينة، و�شار هو المرجع في الحديث وفي الفتوى بالمدينة، ورحل اإليه طالب 
العلــم مــن كل مــكان، ثم تفرق هــوؤلء الطالبـ  الذيــن اأ�شبحوا فيما بعد علماءـ  ون�شــروا علم 

مالك خا�شة في م�شر والمغرب الإ�شالمي.

ثانًيا: مذهب المالكية

ثالًثا: مذهب ال�شافعية

في منت�شف القرن الثاني ولد الإمام محمد بن اإدري�ــض ال�شــافعي )ت204(، وتتلمذ على 
علماء اأجالء كان منهم الإمام مالك، كما اأنه تتلمذ اأي�شًا على محمد بن الح�شن تلميذ الإمام 
اأبي حنيفة، وجمع بين فقه المدر�شــتين ولكنه اإلى مذهب اأهل المدينة اأقرب، ون�شــر علمه في 
العــراق وتتلمــذ عليه جمع غفير، ثم انتقل اإلى م�شــر وتغّيرت بع�ض اجتهاداته في م�شر عنها 

في العراق، ولهذا �شميت اآراوؤه في العراق بمذهبه القديم، وفي م�شر بالمذهب الجديد.

هكذا ظهرت المذاهب الأربعة، وانت�شرت في الأقطار، وه�ؤلء الأئمة واإن 

اختلف�ا في بع�ض الأحكام ال�شرعية، اإل اأنهم متفق�ن في اأ�ش�ل الدين 

والحمد هلل. 

رابًعا: مذهب الحنابلة

ن�شــاأ الإمام اأحمد بن محمد بن حنبل ) ت241(، وطلب العلم في بغداد، ورحل في طلب 
العلــم، واهتــم بجمــع الحديــث ونقد الــرواة، وكان من �شــيوخ الإمــام اأحمد الإمام ال�شــافعي، 
فا�شتفاد منه في الراأي وفي معرفة بع�ض المباحث المتعلقة بعلم الحديث كالنا�شخ والمن�شوخ، 
ثم جل�ــض الإمام اأحمد لنفع النا�ــض ون�شــر العلم، فانت�شــر مذهبه في العراق، خا�شة في عهد 

المتوكل، الذي رفع المحنة عن العلماء في م�شاألة القول بخلق القراآن.
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ار�شم خريطة مفاهيم )�شكاًل ت��شيحيًّا( ت��شح فيها تق�شيم المدار�ض وما اآلت اإليه بعد ذلك من المذاهب الم�شه�رة.

بالرج�ع اإلى م�شادر التعلم المختلفة، اذكر كتاًبا في فقه كل مذهب من المذاهب الأربعة، مع ذكر م�ؤلفه.

1/  من كتب الحنفية:...........................................................................

2/من كتب المالكية:............................................................................

3/من كتب ال�شافعية:...........................................................................

4/من كتب الحنابلة:............................................................................
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قال تعالى في ق�شة حكم داود و�شليمان عليهما ال�شالم في الحرث عندما قال تعالى:

فالحق كان مع �شليمان، ومع ذلك قال اهلل عنهما:                                                          .        

كل واحد منا لبد اأن يك�ن داعًيا اإلى اهلل تعالى، ومدافًعا عن �شريعته، فاإذا كنت ي�ما في ح�ار مع 

�شخ�ض غير م�شلم، واأنت تدع�ه اإلى اهلل جل وعال؛ فقال لك: اأنتم تزعم�ن اأن الأحكام ال�شرعية من 

عند اهلل تعالى، واأن القراآن وال�شنة محف�ظان ل يتطرق اإليها التحريف، ومع هذا نجدكم تق�ل�ن اأخطاأ 

العالم الفالني، وتق�ل�ن:هذا الق�ل �شعيف؛ مع اأنه م�ج�د في كتبكم الفقهية.

)1(  �شورة الأنبياء الآيتان: 78- 79.

)2(   رواه البخاري برقم)7352(، وم�شلم برقم)1716(.

اأ�شباب خالف العلماء

فالعلمــاء المجتهــدون رحمهــم اهلل لــم يتكلمــوا بالهــوى، بــل كانــوا يجتهــدون في بيــان اأحكام 
ال�شــريعة بح�شــب ما بلغهم من الأدلة، وبح�شــب ما فهموه منها، وقد يتفقون فيما بينهم، وقد 

يختلفون في بع�ض الأحيان.

 والخالف بين العلماء يعود اإلى اأ�شباب كثيرة كلها دائرة حول بحثهم عن الحق وتطلبهم بيان 
ال�شريعة، فكل واحد منهم اإما اأن يكون م�شيبا محمودا فله اأجران، اأو مخطًئا معذوًرا فله اأجر 
: »اإذا اجتهد الحاكم فاأ�شاب فله اأجران، واإذا اجتهد فاأخطاأ فله  واحد،كما قال النبي 

      .)2(
اأجر« 

.
)1(

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U1-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U1-L2.png

أسباب خالف العلماء

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-مقدمة في الفقه

المشترك

الثانوية مقررات
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................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

)1(   رواه م�شلم برقم)331(.
)2(   رواه اأبو داود برقم )3462(.

)3(   اْلِعيَنُة هي: اأن يبيع �شلعًة بثمن موؤجل، ثم ي�شتريها من الذي اأخذها باأقلَّ من الثمن حاًل.

 اأهم اأ�شباب خالف العلماء ما ياأتي:

ذلك: بلغ عائ�شــة  اأن عبد اهلل  ال�ش��بب الأول: كون العالم لم ي�شــمع بهذا الدليل، مثال

ابن عمرو  ياأمر الن�شاء اإذا اغت�شلن اأن ينق�شن روؤو�شهن فقالت يا عجًبا 
لبن عمرو هذا ياأمر الن�شاء اإذا اغت�شلن اأن ينق�شن روؤو�شهن، اأفال ياأمرهن 
من اإناء واحد، ول  اأن يحلقن روؤو�شهن؟ لقد كنت اأغت�شل اأنا ور�شول اهلل 

اأزيد على اأن اأفرغ على راأ�شي ثالث اإفراغات. )1(

ال�ش��بب الثان��ي: يبلــغ الحديــث عالمين لكنه يكــون �شحيًحا عند عالم، �شعيفــا عند العالم 

ذلك: حديث اْلِعيَنــِة الذي رواه  الآخــر حيــث لم يبلغه ب�شــند �شحيح، مثــال
ابن عمر  قال: �شمعت ر�شـــــول اهلل  يقول: »اإذا تبايعتم بالِعْيَنِة،
واأخذت��م اأذن��اب البق��ر، ور�شيت��م بال��زرع، وتركت��م الجه��اد �ش��لط اهلل 

)2(، هــذا الحديــث لم 
عليك��م ذًل ل ينزع��ه حت��ى ترجع���ا اإل��ى دينك��م«

يعمــل به ال�شــافعي ل�شعفــه عنده، وعمل بــه الجمهور؛ لأن لــه طرقًا تقويه، 
وقد ع�شدته بع�ض الآثار عن ال�شحابة  في تحريم اْلِعيَنِة.)3(

بالتعاون مع مجم�عتك فكر في اإجابة �شديدة عن �شبهته؛ مدعما ق�لك بما يك�ن �شبًبا لرج�عه عن مق�لته، 

واكتب ملخ�ض ما ت��شلتم اإليه.
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ال�ش��بب الثالث: يبلغ الحديث العالم ويعلم اأنه �شحيح لكن يظنه من�شــوخًا والآخر بخالف ذلك، مثال

ذلك: اختلف العلماء في حكم الحجامة لل�شائم هل تفطر اأم ل؟ فمن قال: اإنها 
ل تفطــر ا�شــتدل بحديــث ابن عبا�ــض  فــي ال�شحيــح اأن النبــي   احتجم وهو 
محــرم واحتجــم وهو �شائــم، ومن قــال: اإنها تفطر ا�شــتدل بحديث: اأفطــر الحاجم 
والمحجــوم، ومــن الأجوبــة التــي اأجابــوا بها عــن حديث ابن عبا�ــض   قالــوا: اإن 

الحديث من�شوخ، ولم ي�شلِّم لهم الآخرون باأن الحديث من�شوخ.

ال�ش��بب الراب��ع:   يبلــغ العالم الحديث ويعلم اأنه غير من�شــوخ لكن يعتبــره معار�شا بحديث اآخر، مثال

ذلك: خالف العلماء في م�شــاألة ا�شــتقبال القبلة وا�شــتدبارها اأثنــاء ق�شاء الحاجة، 
فمنهم من قال: اإن ال�شــتدبار وال�شــتقبال منهي عنه مطلقًا، ومنهم من قال: منهي 
عن ال�شتقبال دون ال�شتدبار، ومنهم من قال: منهي عن ال�شتدبار في الف�شاء دون 
البنيــان، و�شــبب ذلــك اأن النبي    قال: »اإذا اأتيتم الغائط فال ت�شــتقبلوا القبلة ول 
ت�شــتدبروها ولكن �شـــرقوا اأو غــربـــوا« )1(، وروى ابن عمر   اأنه رقـى على بيت اأختـه 
حف�شة فوجــــد النبي  جال�شًا لحاجته م�شتقبل ال�شام م�شتدبر القبلة )2(، فهذان 

الحديثان ظاهرهما التعار�ض، ولهذا اختلف اأهل العلم في حكم هذه الم�شاألة. 

)1( رواه البخاري برقم )394(، وم�شلم برقم)264(.
)2( رواه البخاري برقم )148(، وم�شلم برقم )266(.

 بالتعاون مع مجم�عتك؛ فكر في اأكثر من طريقة تجمع فيها بين الحديثين في الم�شاألة ال�شابقة.

الطريقة الأولى للجمع بين الحديثين:

اأن يكون النهي عن ال�شتقبال وال�شتدبار في الف�شاء خارج البنيان، وحديث ابن عمر يدل 
على الجواز داخل البيوت.

الطريقة الثانية للجمع بين الحديثين:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
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الطريقة الثالثة للجمع بين الحديثين:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

اأو لأي �شبب  اأو مجماًل  اللفظ م�شتركًا  ال�شبب الخام�ض: اختالفهم في تف�شير لفظ الدليل، وذلك لكون 

اآخر، كاختالف الفقهاء في م�ض المراأة هل ينق�ض الو�شوء اأو ل ينق�ض الو�شوء، ب�شبب 
اختالفهم في تف�شير قوله تعالى في اآية الو�شوء:                                          )1(، فمن 
اللم�ض ل  قال:  بالجماع  ف�شرها  الو�شوء، ومن  ينق�ض  قال: هو  اللم�ض  ف�شرها بمجرد 

ينق�ض الو�شوء.

ال�شبب ال�شاد�ض: اختالفهم في قاعدة اأو م�شاألة اأ�شولية مما يوؤدي اإلى الخالف في بع�ض الأحكام، وذلك 

كاختالف اأهل العلم في الحتجاج بقول ال�شحابي اأو فعله اإذا كان في م�شاألة ل يدخلها 
الجتهاد ولم يخالفه �شحابي اآخر هل هو حجة اأم ل.

ذلك: فعل ابن عمر في رفع يديه في التكبيرات على الجنازة )2(، ولكن بع�ض   مثال
العلماء لم يختر هذا الحكم؛ لأنه ل يعمل بهذا النوع من الأدلة.

ال�شبب ال�شابع: اأن بع�ض العلماء يفهم من الحديث �شيًئا، ويفهم غيره منه �شيئا اآخر، ومثاله حديث ذي 

�شلى بهم اإحدى �شالتي الع�شي ف�شلم من ركعتين، فلما اأخبروه �شلى  اليدين اأن النبي 
الركعتين الباقيتين، ثم �شلم ثم �شجد �شجدتين بعد ال�شالم. )3(

في  نق�ض  من  �شلم  اإذا  ال�شالم  بعد  يكون  ال�شهو  �شجود  اأن  العلماء  بع�ض  منه  فاأخذ 
�شالته، فاإنه يتمها ثم ي�شجد لل�شهو بعد ال�شالم، وفهم منه اآخرون اأن �شجود ال�شهو  يكون 
ال�شالة على  الحديث زاد  لأنه في هذا  اإذا زاد في �شالته �شهوا وذلك  ال�شالم  بعد 

النبي  وال�شالم من ال�شالة، فقالوا:كل زيادة �شهوا فال�شجود لها بعد ال�شالم.

ال�شبب الثامن:   اأن ل يكون  في الم�شاألة  ن�ض، فيجتهد العلماء في ا�شتنباط حكمها من بع�ض الن�شو�ض 

حكم  في  المعا�شرين  العلماء  اختالف  ذلك  ومن  اجتهادهم،  فيختلف  ال�شرعية؛  والقواعد 
الإجارة المنتهية بالتمليك؛ بناًء على خالفهم في تنزيلها على الن�شو�ض والقواعد ال�شرعية.

)1( �شورة المائدة الآية: 6.
)2( رواه ابن اأبي �شيبة في الم�شنف برقم )11380( ب�شند �شحيح.

)3( رواه البخاري )482(، وم�شلم  برقم)573(.
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اأ�ش��باب الخ��الف ال�ش��ابقة يمك��ن ت�شنيفه��ا اإل��ى ن�عي��ن اأو ثالثة، اجتهد ف��ي و�شع ت�شنيف منا�ش��ب لها، 

و�شع كل �شبب منها �شمن ال�شنف الذي ينا�شبه في الجدول الآتي:
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الم�قف من خالف العلماء

الخالف في بع�ض الم�شــائل من طبيعة الب�شــر لختالفهم في الفهم والعلم، وقد �شبق لك 
درا�شة بع�ض اأ�شباب الخالف بين العلماء، ولكن ما موقفنا من هذا الخالف؟

اأوًل: يجب احترام العلماء واإجاللهم؛المخطÅ منهم والم�شيب، ول يبيح خطاأ بع�ض 

الأئمــة المجتهديــن التعــدي عليهــم والطعــن فيهم وانتقا�شهــم، فهذا مــا اأدى اإليه 
اجتهــاده، وهــو معذور في ذلك ماأجور، فعن عمرو بن العا�ض اأنه �شــمع ر�شــول اهلل 
ثم فاجتهد حكم واإذا اأجــران، فله اأ�شاب ثم فاجتهد الحاكم حكــم  يقــول: »اإذا

اأجر« )1(، وقد �شبق لك درا�شة اأ�شباب الخالف بين العلماء وهي اأعذار،  فله اأخطاأ
كمــا اأن بع�ــض الأحــكام التــي ترى هــذا العالم قــد اأخطاأ فيهــا قد تكــون �شوابًا في 

حقيقة الأمر، والخطاأ هو ما عندك.

ثانياً: الأئمة المجتهدون متفقون في اأ�شول ال�شريعة، واإنما خالفهم في فروعها؛ كما 

وقع في بع�ض الم�شائل المتعلقة بال�شالة والحج والبيع ونحوها.

ثالثاً: وقوع الخطاأ من بع�ض العلماء يدل على اأن التعظيم يكون للن�شو�ض ال�شرعية ل 

. لالأ�شخا�ض، فكل  يوؤخذ من قوله ويرد اإل محمدًا 

رابع��اً: ل يجــوز لنــا التع�شــب لقــول اأحد مــن العلماء ونحن نعلــم اأن الحق مــع العالم 

الآخــر، فالعالــم الذي اأخطاأ معــذور ماأجور، ولكن ل يعني ذلــك اأن نتابعه على 
خطئه اأو نتع�شب له، ونلوي الن�شو�ض من اأجل ت�شحيح قوله.

)1(  تقدم تخريجه �ض10.
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1/ بالتعاون مع مجم�عتك بين الف�ائد التي ن�شتفيدها من معرفة اأ�شباب الخالف بين العلماء.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

لم يكن  اأن خالفهم  العلماء م�شت�شحًبا  بين  اأخرى للخالف  اأ�شباًبا  اأوجد  بالتعاون مع مجم�عتك   /2

ناتجا عن ه�ى مذم�م، اأو لأم�ر �شخ�شية؛ اإنما ه� خالف ب�شبب النظر في الأدلة ولأجل ال��ش�ل 

اإلى الحق.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

3/ ا�شتخل�ض مما �شبق اأهم اأ�شباب خالف العلماء ممثاًل بمثال واحد على كل �شبب.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

4/ من الكتب التي عنيت بذكر اتفاق العلماء وخالفهم كتابا: الإف�شاح لبن هبيرة، وبداية المجتهد 

لبن ر�شد، ارجع اإلى اأحد الكتابين، وطبق الن�شاط الآتي:

اختر باًبا من الأب�اب، ثم اقراأه وحلل محت�اه اإلى الآتي:

الكتاب المختار:.................................. ا�شم م�ؤلفه كاماًل:.....................................

الباب المخت������ار:..................................عدد م�شائله:...........................................

عدد م�شائل التفاق التي ذكرها في الباب:...............................................................

ثالثة اأمثلة عليها:......................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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عدد م�شائل الخالف التي ذكرها في الباب:............................................................... 

ثالثة اأمثلة عليها:.........................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

الع�شر، واكتب عنها  اختلف فيها علماء  ، تعرف على م�شاألة 
)1(

المختلفة  التعلم  اإلى م�شادر  بالرج�ع    /5

ا ح�شب ما ياأتي: ملخ�شً

الخالف فيها، ومن قال بكل ق�ل منها اأو اختاره، ثم اذكر �شبب الخالف بينهم.

اأ-الم�شاألة هي:...................................................................................

ب-اأق�ال العلماء فيها:............................................................................

الق�ل الأول:...................................................................................

القائل به:......................................................................................

الق�ل الثاني:..................................................................................

القائل به:......................................................................................

ج- �شبب الخالف:.................................................................................

القائل به:.....................................................................................

6/  تعرف على بع�ض الكتب التي تحدثت عن خالف العلماء واأ�شبابه، واطلع فيه على اأ�شباب اأخرى لم ترد 

في الدر�ض وانقل منها �شببا اأو اأكثر:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

)1( ومنها العلماء وطلبة العلم في منطقتك، وكتب الفتاوى المعا�شرة، والمجالت العلمية والفقهية.
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يجب على من لي�ض بعالم اأن ي�شاأل اأهل العلم فيما اأ�شكل عليه من اأمر دينه؛ لقوله تعالى:                                                                                                                    

.
)1(                                                                                                                                                

واإذا اختلف اأهل العلم في م�شاألة معينة فعند ذلك اإن ا�شتطاع اأن ينظر في اأدلة كل قول، 
وكانت عنده قدرة على الترجيح بين الأقوال فيجتهد في معرفة الراجح من الأقوال، اأما اإن لم 
يكــن م�شــتطيعًا فيقلــد من يثق في علمه ودينهـ  كما يفعــل المري�ض يبحث عن من يثق في طبه 

واأمانته ـ ول يجوز له اأن يتبع الهوى فينتقي من الأقوال ما يوافق هواه، لقوله تعالى: 

.
)2(                                                                          

تعظيُم �شاأِن الُفْتَيا 

كان ال�شــلف رحمهم اهلل يتحا�شــون الُفْتَيا ويوّدون اأن غيرهم يكفيهم اإياها، وما ذلك 
اإل لعظم خ�شــيتهم من اهلل �شــبحانه وتعالى وكمال علمهم بالكتاب وال�شــنة، فقد قال اهلل 

تعالى:

.
)3(                                                                                                              

قــال:» اإن اهلل ل يقب���ض العل��م انتزاًعا   وعــن عبــداهلل بــن عمــرو ، اأن النبــي 
ينتزع��ه م��ن العب��اد، ولك��ن يقب�ض العلم بقب���ض العلماء، حتى اإذا لم يب��ق عالماً اتخذ 

.)4(
النا�ض روؤو�شاً جهاًل، ف�شئل�ا فاأفت�ا بغير علم، ف�شل�ا واأ�شل�ا«

قال عبد الرحمن بن اأبي ليلى: اأدركت مئًة وع�شرين من الأن�شار من اأ�شحاب ر�شول اهلل 
ي�شاأل اأحدهم عن الم�شاألة، فيرد هذا اإلى هذا، وهذا اإلى هذا، حتى يرجع اإلى الأول. 

و�شئل ال�شعبي عن �شيء فقال: ل اأدري فقيل له: اأما ت�شتحي من قولك ل اأدري واأنت فقيه العراق؟ 

.)5( قال: لكن المالئكة لم ت�شتح حين قالت: 

)1( �شورة النحل الآية: 43.
)2( �شورة �ض الآية: 26.

)3( �شورة الأعراف الآية: 33.
)4( رواه  البخاري برقم )100(،وم�شلم برقم )2673(.

)5( �شورة البقرة الآية: 32.

Aوا’�شتفتا iالفتو 

فــكان بعــد ذلك اإذا �شــئل عن م�شــاألة توقف، اأخطاأ، فم�شــى اإلى الرجــل فاأعلمه اأنه اأخطاأ، فلمــا ذهــب الرجــل تفكــر ال�شــيخ فعلــم اأنــه رجــاًل مــن قريــة بينه وبينهــا اأربعة فرا�شــخ، ذكر ابن الجوزي عن بع�ض �شــيوخه اأنه اأفتى 
وقال: ما فّي قوة اأم�شي اأربعة فرا�شخ. 

 على من لي�ض بعالم اأن ي�شاأل اأهل العلم فيما اأ�شكل عليه من اأمر دينه؛ لقوله تعالى

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U1-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U1-L3.png

الفتوى و االستفتاء

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-مقدمة في الفقه

المشترك

الثانوية مقررات
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وقال اأبو حنيفة: من تكلم في �شــيء من العلم وتقلده وهو يظن اأن اهلل عز وجل ل ي�شــاأله عنه: 
كيف اأفتيت في دين اهلل؟ فقد �شــهلت عليه نف�شــه ودينه. وقال: ولول الَفَرق من اهلل اأن ي�شيع 

العلم ما اأفتيت اأحدًا، يكون لهم المهناأ، وعليَّ الوزر.

وكان الإمــام مالــك يكثــر من قول: ل اأدري، و�شــئل عن ثمان واأربعين م�شــاألة فقــال في اثنتين 
وثالثيــن منهــا:ل اأدري، و�شــئل عــن م�شــاألة فقــال: ل اأدري، فقيــل: هي م�شــاألة خفيفة �شــهلة، 

فغ�شب وقال: لي�ض في العلم �شيء خفيف.

و�شئل ال�شافعي عن م�شاألة فلم يجب، فقيل له، فقال: حتى اأدري اإن الف�شل في ال�شكوت اأو في 
الجواب.

وعن الأثرم: �شمعت اأحمد بن حنبل يكثر اأن يقول: ل اأدري، فيما عرف الأقاويل فيه.

1/ بالتعاون مع مجم�عتك، تاأمل في الن�ش��ض والآثار ال�شابقة وا�شتنتج منها اآداب الفت�ى.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

اأ/
ب/
ج/
د/
هـ/
و/

ز/ 
ح/
ط/
ي/
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2/ دخ��ل رج��ل عل��ى ربيع��ة ب��ن عبدالرحمن وه� يبكي، فق��ال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائ��ه، وقال: اأدخلت عليك 

م�شيبة؟ فقال: ل، ولكن اأ�شتفتي من ل علم له، وظهر في الإ�شالم اأمر عظيم. 

اقراأ هذا الأثر، مع حديث عبداهلل بن عمرو ال�ش��ابق، و�ش��ارك مجم�عتك في التعرف على الآثار ال�ش��يئة 

الناتجة عن ا�شتفتاء من ل يعلم.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

3/ طل��ب من��ك م�ش��لم جدي��د اأن تفتي��ه في م�ش��األة فقهية،  ولم يك��ن لديك علم بحكمها، فكي��ف ت�شنع؟ �شف 

الإجراءات التي �ش�ف تتبعها حتى تفيده وتجتنب الق�ل بغير علم. 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

4/ما م�قفك في الحالت الآتية؟

اأ- نقل لك �شخ�ض عن اأحد العلماء فت�ى تخالف الفت�ى التي در�شتها وتعرفها.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

ب- �شاألت عالًما، فاأفتاك بفت�ى مخالفة لفت�ى العلماء الآخرين.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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11
ا ي�ش��تعجل ف��ي اإفت��اء النا���ض بغي��ر عل��م،  اكت��ب ل��ه ر�ش��الة تن�شح��ه فيه��ا، م�شت�ش��هًدا ببع�ض  5/ عرف��ت �ش��خ�شً

الن�ش��ض، م�ؤيًدا ما تق�ل بما روي عن ال�شلف في ذلك. 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................

11  عّرف الفقه لغًة وا�شطالًحا.

22   يمكننا التمييز بين الفقه وغيره من العلوم الأخرى ال�شرعية وغيرها، كيف يتحقق لنا

            ذلك من خالل درا�شتنا للتعريف ال�شطالحي للفقه و�شرحه؟

33   يخلط بع�ض النا�ض بين ال�شريعة والفقه، من خالل درا�شتك بين ما ياأتي:
اأ-  الفرق بينهما.

ب- ما يمكن اأن يدخله الخطاأ منهما وما ل يمكن.
ج- ال�شبب فيما تقول.

44   كيف تجيب من �شاألك عن مبررات ن�شوء المدار�ض الفقهية واختالفها؟

   اإذا وقعت لك م�شاألة ل تعرف حكمها فمن ت�شاأل؟ ولماذا؟

   هل يت�شور وقوع الخطاأ من الفقيه؟ ولماذا؟

   اإذا اأفتاك عالم بخالف ما در�شت فكيف تعمل؟ ولماذا؟

   تعددت و�شائل الت�شال اليوم وتنوعت، وكثر المفتون، فمن الأولى بالتباع؟ ولماذا؟
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99   ياأخذ بع�ض الم�شت�شرقين خالف الفقهاء ذريعة للقدح في ال�شريعة؛ فكيف ترد عليه؟

1010   هل ترى اأن لختالف الفقهاء في الأحكام ال�شرعية مبرًرا؟ و�شح ما تقول بالأمثلة.

1111   كان الإمام مالك يكثر من قول: ل اأدري، بم توحي لك هذه العبارة؟

1212   اإذا كان في بلدك عالم م�شهور يثق النا�ض بعلمه وفتاويه؛ لما عرفوا منه من قوة العلم 

والتثبت، ثم جاء بعده عالم اآخر في مكانة الأول وعلمه، فخالف العالم الأول في فتواه 
في بع�ض الم�شائل العلمية الم�شهورة، فماذا يكون موقفك من العالم الأول والثاني؟
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اأحكام النكاح

ت��ت��ح��دث ع���ن اأه���م���ي���ة ت��ك���ي��ن   .1

الأ�شرة للفرد والمجتمع.

ت�������درك ج������ان�����ب م�����ن ع��ن��اي��ة   .2

الإ�شالم بالأ�شرة.

تدرك اأهمية الزواج للفرد والمجتمع.  .3

تفرق بين الحال التي ي�شتحب   .4

فيها النكاح اأو يجب اأو يباح.

تميز بين اأركان النكاح و�شروطه.  .5

تدرك اأهمية ر�شا المراأة بالزواج.  .6

ت���ع���رف م��ع��ن��ى ع�����ش��ل ال��ن�����ش��اء   .7

واآثاره ال�شيئة.

الدينية  الكفاءة  اأهمية  تقدر   .8

بين الزوجين.

ال���ل��ي ومكانته  اأه��م��ي��ة  ت���درك   .9

وم�ش�ؤوليته في تزويج المراأة.

ال���م���ح���رم���ات  ب���ي���ن  ت����ف����رق   .10

الحرمة الأبدية والم�ؤقتة.

11. ت��ق��ارن ب��ي��ن ���ش��روط ال��ن��ك��اح 

وال�شروط في النكاح.

12. تميز ال�شروط ال�شحيحة في 

النكاح من الفا�شدة.

13. تميز الأنكحة الجائزة من المحرمة.

 اأخي الطالب: يت�قع منك بعد درا�شتك لهذه ال�حدة اأن:

الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��م��ع��اي��ي��ر  ت��م��ي��ز   .14

ف��ي اخ��ت��ي��ار ك��ل م��ن الزوجين 

ل�شاحبه.

15. تفرق بين ما يحل ويحرم في 

فترة الخطبة.

16. تعرف اأهم اأحكام الِخطبة.

17. تعرف اأهم اأحكام ال�شداق.

18. تدرك ف�ائد تخفيف ال�شداق 

وتي�شير الزواج.

19. تبدي راأيك في عالج م�شكلة 

غالء المه�ر.

20. ت��ع��رف ُح��ك��م ول��ي��م��ة ال��ن��ك��اح 

واإجابتها.

21. تحذر من محظ�رات ال�لئم.

الن�شل  ت��ح��دي��د  ب��ي��ن  ت��ف��رق   .22

وتنظيم الحمل.

ال��ت��ي  ب��ي��ن ال��ح��ال��ت��ي��ن  ت���ق���ارن   .23

اأو  الجنين  اإ���ش��ق��اط  فيها  ي��ج���ز 

يحرم.

24. تبدي راأي���ك ف��ي ط��رق عالج 

الم�شكالت الزوجية.

ال�شرعية  الِحكم  اأهم  ت��شح   .25

المتعلقة بال�حدة.

ال�حدة

الثانية
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Iôــــــــ°SCالIôــــــــ°SCال

ما الذي تعنيه الأ�شرة بالن�شبة لك؟

...............................................................................................

...............................................................................................

يراد بفقه الأ�شــرة الأحكام المتعلقة بكيفية بناء الأ�شــرة عن طريق عقد النكاح، والتعامل 
بيــن الزوجيــن، وكيفيــة انتهــاء هذا العقــد عن طريق الطالق اأو الف�شــخ، ومــا يتعلق بذلك من 

اأحكام؛ كالنفقة والعدة. 

المراد بفقه الأ�شرة

عناية الإ�شالم بالأ�شرة

الإن�شــان مدنــي بطبعــه، ول بــد له من مجتمع يعي�ــض فيه، يحقــق له احتياجاتــه المادية 
والنف�شــية، وقد اعتنى الإ�شــالم ب�شــائر موؤ�ش�شــات المجتمع، �شــواء اأكان ذلك على م�شــتوى 
المجتمــع عامــة، اأم كان ذلــك باهتمامــه بنــواة المجتمع، وهي الأ�شــرة، فقد اأولى الإ�شــالم 
الأ�شــرة عنايــة فائقــة، وحــث على بنائهــا؛ لأن الأ�شــرة تحقــق كثيرًا مــن الرغبات النف�شــية 

والمادية للفرد والمجتمع.
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بالتعاون مع مجم�عتك اذكر اأربًعا من مظاهر عناية الإ�شالم بالأ�شرة.

1/ حث الإ�شــالم على ح�شــن اختيار الزوجة، واأن اأهم ما يحر�ض عليه فيها اأن تكون ذات 
دين؛ لأنها اأ�شا�ض في تكوين الأ�شرة.

......................................................................................../2

......................................................................................../3

......................................................................................../4

الحكمة من م�شروعية الزواج

بالن�شبة للمجتمعبالن�شبة للفرد

�ش��رع اهلل ال��زواج ورغ��ب في��ه لحك��م عدي��دة؛ بالتعاون مع مجم�عتك اذك��ر اأهم هذه الحكم بالن�ش��بة للفرد 

والمجتمع:
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: »تزوج�ا ال�ل�د ال�دود فاإني مكاثر بكم الأمم«.)2( قال 
)3(

»انظر اإليها فاإنه اأحرى اأن ي�ؤدم  بينكما«. : وعن المغيرة بن �شعبة  اأنه خطب امراأة فقال النبي  

)2(  رواه الن�شائي برقم )3227(، واأبو داود برقم )2050( عن معقل بن ي�شار ، ويمكن معرفة الولود بالنظر اإلى قريباتها.
البو�شيري:  وقال  واأحمد برقم )18137(،  وابن ماجه برقم )1866(،  والن�شائي برقم )3235(،  الترمذي برقم )1087(،  رواه    )3(

اإ�شناده �شحيح )م�شباح الزجاجة100/2(، ومعنى اأحرى اأن يوؤدم بينكما: اأي اأجدر واأولى اأن تدوم المودة بينكما.

معايير اختيار الزوجة

اأ- بالتعاون مع مجم�عتك بين: المعايير المهمة التي ينبغي على ال�شاب مراعاتها عند اختيار �شريكة حياته.

..........................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

ب- اقراأ الن�شو�ض الآتية ثم ا�شتنتج منها المعايير التي حث ال�شرع على مراعاتها في اختيار الزوجة.

تنكح المراأة لأربع؛ لمالها ولح�شبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك«.)1(  « : قال

 . 1( رواه البخاري برقم )5090(، وم�شلم برقم )1466( عن اأبي هريرة(
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معايير اختيار الزوج

بالتعاون مع مجم�عتك:

اأ /  مــا المعاييــر المهمــة التي ينبغي على الفتــاة مراعاتها عند القبول بمن تقــدم ليتزوجها؟ وما 
المعايير المهمة في قبول من تقدم لخطبة اأختك اأو ابنتك في الم�شتقبل اإن �شاء اهلل تعالى؟ 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

)1(
»الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المراأة ال�شالحة«. : وقال 

»خير الن�ش��اء التي ت�ش��ره اإذا نظر، وتطيعه اإذا اأمر، ول تخالفه في نف�ش��ها ول  : وقال 

.
)2(

مالها بما يكره«

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

) 1(  رواه م�شلم برقم )1467(.
) 2(  رواه اأحمد برقم )6567(، والن�شائي برقم )3232(.
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ب-اقراأ الن�ش��ض الآتية ثم ا�شتنتج منها المعايير التي حث ال�شرع على مراعاتها في اختيار الزوج.

 .)1(
قال تعالى:                                                                                                   

: »اإذا خط��ب اإليك��م م��ن تر�ش���ن دين��ه وخلق��ه فزوج���ه، اإل تفعل���ا تك��ن فتن��ة ف��ي الأر���ض  وقــال 
.)2(

وف�شاد عري�ض«

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

النا���ض في اختيار الزوجين طرفان وو�ش��ط، فمنهم من ي�ش��تعجل في الخطبة اإذا اأراد الزواج دون نظر اأو 

�ش���ؤال، وي�ش��تعجل في قب�ل الزوج لم�ليته دون نظر و�ش���ؤال، واآخرون يدقق�ن في ال�ش��روط وينقرون في 

البحث وال�ش���ؤال حتى يتاأخر زواجهم كثيًرا، وحتى تبقى الفتاة عان�ًش��ا، وبين هذا وذاك و�ش��ط عدل خيار، 

يحبه اهلل تعالى وير�شاه.

بالتع��اون م��ع مجم�عت��ك: ناق���ض هذه الق�شية مبيًنا: اأ�ش��بابها ومظاهرها و�ش��بيل عالجه��ا، ومت�خًيا ذكر 

الحال التي هي ال��شط المر�شية في هذه الق�شية.

العالجالمظاهرالأ�شباب

..................................

.................................

..................................

.................................

.................................
.................................

................................

................................

................................

الحال ال��شط المر�شية:.............................................................................

........................................................................................................

)1( �شورة النور الآية 32.
. 2( رواه الترمذي برقم )1084( وابن ماجه برقم )1967( عن اأبي هريرة(
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   ìالنكا óقY

حكم النكاح

النكاح م�شروع بالكتاب وال�شنة واإجماع الم�شلمين، والأ�شل في النكاح اأنه �شنة موؤكدة للن�شو�ض 
الآمرة به، كما قال تعالى:                                                                  )1(.

»يا مع�شر ال�شباب من ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فاإنه اأغ�ض للب�شر  :  وقول النبي 
.)2(

واأح�شن للفرج، ومن لم ي�شتطع فعليه بال�ش�م فاإنه له وجاء« 

وهو �شنة المر�شلين كما قال اهلل تعالى:                                                                                                                                          

.)3(                                                                                                                            

• وقد يعر�ض للزواج ما يجعله واجًبا اأوم�شتحًبا اأو مكروًها اأو مباًحا اأومحرًما:
فيكون النكاح واجبًا: اإذا خاف الوقوع في الحرام كالزنا.اأ- 

ويكون النكاح م�شــتحبًا: اإذا كان يرغب في النكاح ويقدر على نفقاته ولكنه ي�شــتطيع اأن ي�شبر،   ب- 
ول يخاف الوقوع في الزنا.

ويكون النكاح مكروًها: فيمن يخل بحق الزوجة في الوطء والإنفاق. ج- 

ويكــون النــكاح مباحًا: لمن ل �شــهوة له كالكبيــر وبع�ض المر�شى، ب�شــرط األ ي�شّر بالمراأة د- 
التي يتزوجها.

هـ- ويكون الزواج محرًما)4(.

اأركان النكاح

يكون  اأن  الرجل:  في  الموانع  ال�شرعية:من  الم�انع  من  الخاليان  الزوجان   -1

متزوجًا باأربع ن�شوة، اأو اأن يكون غير م�شلم والمراأة م�شلمة، ومن الموانع في المراأة: اأن 
تكون من محارمه، اأو تكون في ذمة زوج اآخر، وغير ذلك.

)1( �شورة الن�شاء الآية 3.
)2( رواه البخاري برقم )5066(، وم�شلم برقم )1400(.

)3( �شورة الرعد الآية 38.
)4(�شياأتي بيانه في �ض 43.

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U2-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U2-L3.png

عقد النكاح

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-أحكام النكاح

المشترك

الثانوية مقررات
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اأو نائبه، وي�شح بكل لفظ يفهم منه  وهو لفظ التزويج ال�شادر من ولي المراأة  2- الإيجاب: 

المق�شود من النكاح، كاأن يقول الولي للزوج: زوجتك اأو اأنكحتك، اأو يكتب ذلك.

3- القب�ل: وهو لفظ قبول الزواج ال�شادر من الزوج اأو نائبه، وي�شح بكل لفظ يفهم منه 

القبول بالزواج؛ كاأن يقول الزوج للولي: قبلت هذا الزواج، اأو اأنا موافق، اأو يكتب 
موافقته في ورقة. وتقوم اإ�شارة الأخر�ض المفهومة اأو كتابته مقام نطقه.

بين حكم النكاح في ال�ش�ر الآتية مع ذكر ال�شبب:

التعليلالحكمال�ش�رة

العقد على امراأة غاب زوجها 
طوياًل

عقــد وفــي ذمتــه اأربــع ن�شــوة على 
امراأة جديدة

اإذا قال الولي زوجتك وقال الزوج 
ر�شيت هذا الزواج

اإذا قال الولي زوجتك و�شكت 
الزوج

اإذا كتب الولي التزويج وقبله 
الزوج كالًما

اإذا تكلم الولي وكتب الزوج 
الموافقة
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�شروط النكاح

ال�شرط الأول:تعيين الزوجين: فال ي�شح اأن يقول: زوجتك اإحدى بناتي، اأو زوجت 

اأحد اأبنائك بنتي، بل ل بد من تحديد الزوجين في عقد النكاح تحديدًا ينفي الجهالة، كاأن 
يقول: زوجتك بنتي فالنة.

ال�ش��رط الثاني:ر�ش��ا الزوجي��ن: فــال يجــوز اإجبــار اأحــد الزوجيــن ـ اإذا كان عاقاًل ـ 

علــى نــكاح مــن ل يريده،ويكون ر�شــا المراأة بنطقها ال�شريح، اأو ب�شــكوتها الــدال على الر�شا 
:  »ل تنكح الأيم حتى ت�شتاأمر، ول تنكح البكر حتى ت�شتاأذن«،  والموافقة، ودليل ذلك قوله 

قالوا: يا ر�شول اهلل وكيف اإذنها، قال: »اأن ت�شكت«.)1( 

وعن عائ�شــة  قالت: �شــاألت ر�شــول اهلل   عن الجارية ُيْنكحها اأهلها اأت�شتاأمر اأم ل؟ قال 
: »نعم ت�ش��تاأمر«، فقالت عائ�شــة: فقلت له: فاإنها ت�شتحـــيي. قال ر�شول اهلل  لها ر�شــول اهلل 

: »فذلك اإذنها اإذا �شكتت«.)2(

: »ل نكاح اإل ب�لي«.)3( ال�شرط الثالث:ال�لي للمراأة، وذلك لقوله 

قــال:  »اأيم��ا ام��راأة نكح��ت بغي��ر اإذن وليه��ا فنكاحه��ا باط��ل،  وعــن عائ�شــة  اأن النبــي 
فنكاحها باطل، فنكاحها باطل«.)4(

وول��ي الم��راأة: اأبوهــا، ثــم بعد ذلك وكيــل الأب اأو و�شيه،  فــاإذا كان الأب اأو�شى اإلى رجل ثقة 

يعرف م�شلحة البنت فاإنه يكون اأولى من غيره، ثم بعد ذلك بقية الع�شبة على ح�شب ترتيبهم 
في الميراث، فيقدم الأخ ال�شقيق على الأخ لأب، ويقدم الأخ لأب على العم ال�شقيق وهكذا.

وي�شترط في الولي اأن يكون مكلفًا ر�شيدًا.

)1(  رواه البخاري برقم )5136(، وم�شلم برقم  )1419( عن اأبي هريرة ، ومعنى الأيم في هذا الحديث: الثيب كما في 
الرواية الأخرى للحديث.

)2(  رواه البخاري برقم )6946(، وم�شلم برقم )1420(.
 ، 3(  رواه الترمذي برقم )1101(، واأبو داود برقم )1566(، وابن ماجه برقم )1880(، واأحمد )2260( عن اأبي مو�شى الأ�شعري(

وفي الباب اأي�شًا عن ابن عبا�ض وعائ�شة وغيرهما.
)4(  رواه الترمذي برقم )1102(، وابن ماجه برقم )1879( واأحمد برقم )24205(.
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ويجــب علــى الولي اأن ينظر اإلى م�شلحة موليته، فال يوؤخر زواجها من غير �شــبب �شــرعي، ول 
يمنعها الزواج من الكفء اإذا ر�شيته لنف�شها،  ول يحل له الت�شاهل بتزويجها من لي�ض كفًئا لها 

في الدين كالفاجر ونحوه.

ال�ش��رط الرابع: ال�ش��ه�د: في�شــترط لعقد النكاح اأن ي�شــهد �شــاهدان على هذا العقد، 

 )1(
: »ل نكاح اإل ب�لي و�شاِهَدْي عدل«. وذلك لقوله 

فعقد النكاح عقد عظيم، وقد �شــماه اهلل ميثاقًا غليظًا )2(، فلهذا ي�شــترط فيه ما ل ي�شــترط 
في غيره من العقود، ومن ذلك ال�شهادة حتى ل يكون هذا النكاح �شرًا بين الرجل والمراأة، بل 

يكون معلنًا للنا�ض، يح�شره الولي وال�شهود.

يجب عند تــزويــج الفتاة مراعــاة الكفاءة الدينية بينها وبين من تقدم للــزواج بها، فال يجــوز 
تــزويــج الم�شلمة من كافر كائنا من كان، كما قال اهلل تعالى:

  .)3(                                                                                                                                

وقال تعالى:         

 .)4(                                                                                                                                       

لَِّية بتارك ال�شالة. ومن ذلك تزويج المراأة الُم�شَ

 ول يجوز تزويج الم�شــلمة العفيفة ال�شالحة بالفاجر الذي يمار�ــض الزنا اأو يدمن المخدرات 
ونحو ذلك،كما قال اهلل تعالـــى:

                                                                                                                                                                                

الكفاءة الدينية بين الزوجين  

)1( اأخرجه الدارقطني برقم )3521( والبيهقي برقم )13645( عن عائ�شة، والحديث مروي عن اأبي هريرة وجابر واأبي مو�شى 
، وانظر لال�شتزادة من تخريج هذا الحديث اإرواء الغليل )حديث رقم 1858( )258/6( وقد �شححه الألباني بمجموع طرقه.

)2(  فقد قال �شبحانه: ﴿          ﴾.
)3( �شورة الممتحنة الآية 10.
)4(  �شورة البقرة الآية 221.

)5( �شورة النور الآية 3.

.)5(
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وقــــال تعالى:                                                                                                           

.)1(                                                                                                                                          

من العادات المحرمة المتعلقة بتزويج الن�شاء ما ياأتي:

ُل الن�شاء عن الزواج، وهو منعهن اأو تاأخير زواجهن من الرجال الأكفاء،  فيحرم على  1.  َع�شْ
ولي المراأة اأن يوؤخر زواجها من الرجل الكفء اإذا ر�شيته لنف�شها؛ ما لم يكن هناك مانع 

�شرعي،  قال اهلل تعالى:
.)2(                                                                                                                                   

2.  اإجبار الن�شاء على الزواج ممن ل ير�شينه، فيحرم على ولي المراأة اأن يجبرها على الزواج 
بمن ل تريده، �شواء اأكان ابن عمها اأم قريبها اأم غيره، وال�شرع قد كفل لها حرية الختيار 
بين الرجال الأكفاء اإذا تقدموا للزواج بها، وكما اأن على الولي اأن يمنعها من الزواج بغير 
الكفء ب�شــبب �شعف دينه اأو �شــفه عقله اأو �شــوء اأخالقه؛ فكذلك لي�ض له اأن يجبرها على 

من ل تر�شاه هي لأي �شبب من الأ�شباب؛ لأن الزواج لها، والحياة حياتها.

3.  تحجير ابن العم على ابنة عمه، اأو حجر البنت لبن عمها، فال تزوج اإل منه كائًنا ماكان، 
ول تزوج من غيره اإل بر�شاه، وهو عمل من اأعمال الجاهلية التي جاء الإ�شــالم ببطالنه، 

فال يجوز �شرعًا اإقرار هذه العادة ال�شيئة، ول الر�شا بها، بل يجب اإبطالها.

عادات محرمة في الزواج

)1( �شورة النور الآية 26.
زوجت  قــال:  فيه،  نزلت  اأنها    ي�شار  بن  معقل  عن   )5130( برقم  البخاري  رواه  ما  الآيـــة:  هــذه  ــزول  ن �شبب  في  جــاء  مما   )2(
ثم  فطلقتها،  واأكــرمــتــك  وفر�شتك  زوجــتــك  ــه:  ل فقلت  يخطبها،  جــاء  عدتها  انق�شت  اإذا  حتى  فطلقها،  رجــل  مــن  لــي  ــًا  اأخــت
فــاأنــزل اهلل هذه ــه،  ــي اإل تــرجــع  اأن  تــريــد  الــمــراأة  وكــانــت  ـ  بــه  بــاأ�ــض  ل  وكـــان رجــال  ـ  ــًدا  ــ اأب اإلــيــك  تــعــود  جئت تخطبها ل واهلل ل 

الآية:  فقلت: الآن اأفعل يا ر�شول اهلل، قال: فزوجها اإياه.
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بالتعاون مع مجم�عتك ناق�ض الم�شكالت الثالث ال�شابقة في المحاور الآتية:

ع�شل الن�شاءال�ش�رة
الإجبار على 

الزواج
التحجير

مفهوم العن�شر
....................
....................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

اأ�شبابه
....................
....................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

اآثاره ال�شيئة
....................
....................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

العالج المقترح

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

ن�ض قرار مجل�ض الوزراء رقم 4/ب/45404 بتاريخ 1424/11/15هـ على »... تطبيق ال�شوابط ال�شحية 
للزواج على جميع ال�شعوديين قبل الزواج، واإلزام طرفي عقد النكاح باإح�شار �شهادة الفح�ض الطبي قبل اإجراء 
العقد، واأن يكون هذا الإجراء اأحد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية اإتمام الزواج ل�شاحبي العقد ب�شرف 

النظر عن نتيجة الفح�ض الطبي �شلًبا كانت اأم اإيجاًبا.

1/  بّين كيف �شي�شاهم القرار في تقليل انت�شار الأمرا�ض ال�راثية وال�قاية من الأمرا�ض المعدية في 

المملكة العربية ال�شع�دية؟

.............................................................................................................
.............................................................................................................
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. 2( رواه البخاري برقم )5109( وم�شلم برقم )1408( عن اأبي هريرة(
. )3( رواه البخاري برقم )2645(، وم�شلم برقم )1445(، وكذلك اأخرجاه عن عائ�شة 

Aشاùمن الن oäما sالمحر

المحرمات  من الن�شاء: هن الالتي ل يجوز للرجل اأن يتزوج بهن.
وقــد ذكــر اهلل �شــبحانه في كتابــه اأكثر المحرمات من الن�شــاءـ  وذلك لأهميــة معرفة حكمهاـ  

وذلك في قوله تعالى:

.)1(                                                                                                                          

)1( �شورة الن�شاء الآيتان 24-23.

نهــا النبــي  بقوله: »ل يجم��ع بين الم��راأة وعمتها ول بي��ن المراأة  وباقــي المحرمــات َبيَّ
.)3(

»يحرم من الر�شاعة ما يحرم من الن�شب«  : )2(.  وفي قوله 
وخالتها« 

مات من الن�شاء:  وهذا بيان للُمَحرَّ

مات حرمة م�ؤبدة الق�شم الأول: الُمَحرَّ

مات ب�شبب الن�شب: اأوًل: الُمَحرَّ

1. اأمهات الرجل وجداته.
2. بنات الرجل وحفيداته.

3. الأخوات.
4. العمات والخالت.

5. بنات الإخوة وبنات الأخوات.

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U2-L4

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U2-L4.png

المحرمات من النساء

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-أحكام النكاح

المشترك

الثانوية مقررات
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مات ب�شبب الم�شاهرة: ثانياً: الُمَحرَّ

1. زوجات الأبناء والأحفاد. 
2. زوجات الآباء والأجداد.

3. اأم الزوجة وجداتها.
 هوؤلء الأ�شناف الثالثة يحرمن بمجرد العقد على الزوجة واإن لم يدخل بها، فلو عقد على امراأة ومات عنها اأو 

طلقها قبل الدخول فال يجوز اأن يتزوجها ابنه ول اأبوه، ول يجوز اأن يتزوج اأمها ول جداتها.
4. بنات الزوجة )وت�شمى الربائب جمع ربيبة(: فال يجوز لالإن�شان اأن يتزوج بنت زوجته، وي�شترط في تحريم

بنــات الزوجــة اأن يكــون الزوج قد دخل باأمهــن، فاإن كان قد عقد النكاح عليها ولــم  يدخل بها، فال تحرم عليه 
ابنتها.

1/ دلت اآية في كتاب اهلل تعالى على الت�شديد في نكاح زوجات الآباء، بالرج�ع اإلى المعجم المفهر�ض لألفا® 

القراآن الكريم، اأو اأي برنامج حا�ش�بي للقراآن الكريم، تعرف على هذه الآية، وانقلها، مع بيان رقمها وا�شم 

ال�ش�رة.

................................................................................................

................................................................................................

2/ قال تعالى:                                                                                                                                                           

     فهل اإذا كانت الربيبة في غير حجره يج�ز له الزواج بها؟

ا�شتعن بمركز م�شادر التعلم ولخ�ض ما ذكره المف�شرون في ذلك.

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

،)1(

)1( �شورة الن�شاء الآية 23.
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مات بالر�شاعة: ثالثاً: الُمَحرَّ

كل مــا تقــدم اأنه يحرم من الن�شــب فاإنــه يحرم من الر�شاعة، فال يجــوز للرجل اأن يتزوج 
اأمــه مــن الر�شاعــة ول اأختــه ول عمتــه )اأخــت اأبيه مــن الر�شاعــة( ول خالته )اأخــت اأمه من 
الر�شاعــة( وهكــذا باقــي المحرمــات من الن�شــب. ول تنت�شــر الحرمــة لغير الر�شيــع واأولده، 
فاإخوانه من الن�شــب يجوز لهم مثال اأن يتزوجوا اأخته من الر�شاعة اأو اأمه من الر�شاعة؛ لأنه 

لي�ض بينهم وبينها عالقة ن�شب ول ر�شاعة، اإنما العالقة للر�شيع واأولده فقط.

تًة مات ُحرمة م�ؤقَّ الق�شم الثاني: الُمَحرَّ

اأوًل: ما يحرم ب�شبب الجمع:

1. اأخ��ت الزوج��ة: فــال يجــوز للرجــل اأن يجمع بين الأختيــن، ولكن لو ماتت زوجتــه، اأو طلقها 

وانتهت عدتها فاإنه يجوز له اأن يتزوج اأختها.

2. عم��ة الزوج��ة وخالته��ا: فــال يجوز له اأن يجمع بين المــراأة وعمتها ول بين المراأة وخالتها، 

فاإذا تزوج امراأة فال يجوز اأن يتزوج عمتها ول خالتها، ول يجوز له اأن يتزوج بنت اأخيها 

بالرج�ع اإلى م�شادر التعلم المختلفة اذكر الدليل على المحرمات ب�شبب الجمع:

دليل تحريم اأخت الزوجة:.........................................................................

.....................................................................................................

دليل تحريم عمة الزوجة وخالتها:................................................................

.....................................................................................................

دليل تحريم الزوجة الخام�شة:....................................................................

.....................................................................................................

ول بنــت اأختهــا، وهــذا التحريم موؤقت فلو ماتت المراأة اأو طلقها وانتهت عدتها جاز له اأن 
يتزوج عمتها اأو خالتها. 

3. الزوج��ة الخام�ش��ة لم��ن كان متزوج��اً باأرب��ع ن�ش���ة: فــال يجــوز لــه اأن يتــزوج 

خام�شة.
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: »ل َيْنكح المحرم ول ُيْنِكح     4. المــراأة المحرمــة بحــج اأو عمرة؛ وذلك لقولــه 
ول يخطب«.)4( 

    5. الم�شركة حتى ت�شلم، وذلك لقوله تعالى: 
.)5(                                                                                                 

  وي�شــتثنى مــن ذلــك الكتابيــات؛ وهــن اليهوديــات والن�شرانيــات، فيجــوز اأن
يتزوج الم�شلم من الكتابية اإذا كانت عفيفة؛ وذلك لقوله تعالى: 

مات من اأجل اأمر قابل للزوال: ثانًيا: الُمَحرَّ

1. الن�شاء المتزوجات.
2. المراأة المعتدة من زوج اآخر، فاإذا مات الرجل عن امراأة اأو طلقها، فاإنه ل يجوز 

لغيره اأن يتزوجها حتى تنتهي عدتها، لقوله تعالى: 
.)1(                                                                                                             

3. مطلقتــه ثالثــًا، فال يجــوز للرجل اأن يتزوج امــراأة طلقها ثالثــًا اإل بعد اأن تنكح 
زوجــًا غيــره نكاح رغبة ل نكاح تحليــل، فاإذا دخل بها الزوج الثاني وجامعها ثم 

طلقها وانتهت عدتها؛جاز لمطلقها ثالثًا اأن يتزوجها؛ لقوله تعالى: 
                                                                                                 )2( ثم قال:

                     يعني التطليقة الثالثة
.)3(                                                                                                                      

)1( �شورة البقرة الآية 235.

)2( �شورة البقرة الآية 229.

)3( �شورة البقرة الآية 230.
. 4(  رواه م�شلم برقم )1409( عن عثمان بن عفان(

)5( �شورة البقرة الآية 221.
)6( �شورة المائدة الآية 5.

.)6(  
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6. الزانيــة حتى تتــوب؛ لقوله تعالـــى:

.)2(                                                                                                      

1/بالتعاون مع مجم�عتك فكر في اإعطاء اأ�شباب وتعليالت وحَكم �شرعية لتحريم ما ياأتي:

اأ-الجمع بين المراأة واأختها اأوعمتها اأوخالتها.

....................................................................................................

....................................................................................................

ب-الزواج من المراأة المعتدة حتى تنتهي عدتها.

....................................................................................................

....................................................................................................

)1( رواه البخاري برقم )5090(، وم�شلم برقم)1466(.
)2( �شورة النور الآية 3.

 ومــع جــواز نــكاح الكتابيــة فهــو مكــروه اأو خالف الأولــى عند اأكثــر العلمــاء اإذا تي�شــر الزواج 
: »فاظفر ب��ذات الدين تربت ي��داك«.)1( وقد �شــبق بيان حكم  بالم�شــلمة، وذلــك لقولــه 

العك�ض وهو تزوج الم�شلمة من غير الم�شلم اأو الفاجر.
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التعليلالدليلالحكمال�ش�������������رةم

زواج من يخاف على نف�شه الزنا1

تزويج المراأة نف�شها2

عقد الزواج بغير �شهود3

امتناع الولي عن تزويج الكفء4

5
اإجبــار البنــت علــى الــزواج بابــن 

عمها 

6
الــزواج مــن اأم الزوجــة التــي عقد 

عليها وماتت قبل اأن يدخل بها

تزويج المراأة ابنتها7

8
الزواج من بنــت الزوجة التي عقد 

عليها وماتت قبل اأن يدخل بها

تحجير ابن العم على ابنة عمه9

2/بيِّن الحكم ال�شرعي في ال�ش�ر الآتية مع بيان الدليل والتعليل: 
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حكم ال�فاء بهذه ال�شروط 

: »اأحق ال�ش��روط اأن ت�ف���ا به ما ا�ش��تحللتم به   الوفــاء بهــذه ال�شــروط واجــب؛ لقوله 
)1( الفروج«.

وقال عمر بن الخطاب : مقاطع الحقوق عند ال�شروط.)2(
فاإن اأبى اأحد الزوجين الوفاء بال�شرط فاإنه اآثم، ولالآخر المطالبة بال�شرط اأو ف�شخ النكاح.

الق�ش��م الثاني: ال�ش��روط الفا�ش��دة المحرمة: وهي اأن ي�شــترط اأحد الزوجين ما 

يخالف ال�شرع اأو يخالف مقت�شى عقد الزوجية.

ìال�شرو• ف« النكا

المق�شود بال�شروط في النكاح: ما ي�شترطه اأحد الزوجين على الآخر في عقد الزواج.

اأن�اع ال�شروط

ال�شروط ق�شمان:

الق�ش��م الأول: ال�ش��روط ال�شحيحة الجائزة، وهي اأن ي�شترط اأحد الزوجين ماله 

فيــه م�شلحة، ب�شــرط األ يت�شمن ذلك اأمــرًا محرمًا، ول ما يخالف مقت�شى 
عقد الزوجية.

مثاله: ا�شتراط الزوج اأن تكون الزوجة بكرًا، اأو عمرها ل يتجاوز الع�شرين، 

وا�شــتراط الزوجة اإكمال درا�شتها، اأو ال�شتمرار في وظيفتها، اأو ال�شكن في 
مدينة معينة.

. 1(  رواه البخاري برقم )2721(، وم�شلم برقم )1418( عن عقبة بن عامر(
ور.  َلُه �َشِعيد ْبن َمْن�شُ )2(  ذكره البخاري تعليقًا في كتاب النكاح باب ال�شروط في النكاح، وقال ابن حجر في الفتح: َو�شَ
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بالتعاون مع مجم�عتك:

1/ اذكر اأمثلة اأخرى على ال�شروط ال�شحيحة، والفا�شدة.

�شروط فا�شدة�شروط �شحيحة من اأحد الزوجين

.......................................................

....................................................

....................................................

.................................................

.................................................

.................................................

لت�شتاأثر بالزوج  اأختها  اأي ل تطلب طالق  )1(  رواه البخاري برقم )5152( وم�شلم برقم )1408( واللفظ للبخاري، ومعنى الحديث: 
وبنفقته، فاإن المراأة لي�ض لها اإل ما قدره اهلل. وفي الحديث ت�شبيه هذا الفعل بقلب ال�شحفة )الإناء( لتكفاأ )لتفرغ( ما فيه.

. 2(  رواه البخاري برقم )2140( وم�شلم برقم )1413( عن اأبي هريرة(

: »ل يحل لمراأة اأن  مثال��ه: ا�شــتراط المــراأة على الرجل اأن يطلق زوجته الأولــى، فهذا حرام لقوله 

)1( وفي لفظ: »ول ت�ش��األ المراأة طالق 
ت�ش��األ طالق اأختها لت�ش��تفرÆ �شحفتها، فاإنما لها ما قدر لها«

اأختها لتكفاأ ما في اإنائها«.)2(

اأ�شبوع مثل نكاح المتعة. اأو ومثل ا�شتراط كون النكاح موؤقتًا بوقت معين ك�شهر

2/  اذكر الفرق بين ال�شروط في النكاح، وما در�شته �شابًقا من �شروط النكاح.

اأ-...................................................................................................

ب -.................................................................................................

ج -..................................................................................................
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ا’fCكحة المحرمة

اأوًل: نكاح الُمْتعة

ة؛ مثل: اأن يعقدا زواجا لمدة �شهر، اأو اإلى نهاية ال�شنة، اأو  ة معينَّ وهو اأن يتزوج المراأة اإلى مدَّ
اإلى نهاية الإجازة ال�شيفية.

والدليل على تحريم نكاح الُمْتعة: حديث علي بن اأبي طالب  اأن ر�شول اهلل  » نهى عن 
ُمْتَعة الن�شاء يوم خيبر، وعن اأكل لحوم الُحُمِر الإن�شية«.)1(

َغار  ثانًيا: نكاح ال�شِّ

وهو اأن يزوج الرجل موليته )ابنته اأو اأخته اأو غيرهما( على اأن يزوجه الآخر موليته.
غار«.)2( والدليل على تحريم نكاح ال�شغار: حديث عبداهلل بن عمر : » اأن النبي  نهى عن ال�شِّ

 ثالًثا: نكاح التَّْحِليل

وهو اأن يتزوج امراأة مطلقة ثالًثا، لكي يحللها لزوجها ال�شابق، فيتزوجها وفي نيته اأن يطلقها 
بعد الزواج، لكي تحل للزوج ال�شابق.

و�شــواء اأكان ذلــك باتفــاق بين الزوج الثاني مع الزوج الأول، اأو بيــن الزوج الثاني مع المراأة اأو 
وليها، فكل هذا حرام.

 والدليل على تحريم نكاح التحليل: حديث ابن م�شــعود : »اأن ر�شــول اهلل  لعن الُمَحلَِّل  
والمحلََّل له«.)3(

)1(  رواه البخاري برقم )4216( وم�شلم برقم )1407(.
)2(  رواه البخاري برقم )5112( وم�شلم برقم )1415(، ورواه م�شلم اأي�شا عن  اأبي هريرة وجابر    )المو�شع ال�شابق(.

)3(  رواه الترمذي عن ابن م�شعود برقم )1120( والن�شائي برقم )3416(، رواه اأحمد برقم )2484(، وفي الباب عن غيره من ال�شحابة 
. وفي حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه برقم )1936( �شماه التي�ض  كعلي وجابر واأبي هريرة وعقبة ابن عامر وابن عبا�ض   

الم�شتعار. 
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1/ ل تنهى ال�شريعة العظيمة عن �شيء اإل لما فيه من المفا�شد والأ�شرار؛ بالتعاون مع زميلك ا�شتنتجا الحكمة 

من تحريم الأنكحة ال�شابقة. 

الحكمة من تحريم التحليلالحكمة من تحريم ال�شغارالحكمة من تحريم المتعة

...................................

...................................

...................................
..............................

...................................

...................................

...................................
..............................

...................................

...................................

...................................
..............................

،  على �ش�ء هذا الحديث: تاأمل النهي ال�ارد في الأحاديث ال�شابقة 
)1(

: »ما نهيتكم عنه فاجتنب�ه«  2/ قال 

عن المتعة وال�شغار، ثم بين ما الذي ت�شتنتجه من الربط بينها وبين هذا الحديث؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

)1( رواه البخاري برقم )7288(، وم�شلم برقم )1337(، وهذا لفظه.

الîِطبة
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الîِطبة

م الرجل بطلب المراأة للنكاح، ويمكن تلخي�ض اأهم اأحكامها فيما ياأتي: الِخطبة: هي تقدُّ

اأوًل: المراأة في مرحلة الِخطبة تعد اأجنبية بالن�شبة للرجل فال يجوز له الخلوة بها، 

ول يجوز له اأن ياأتي منها ما ياأتي الرجل من امراأته.

ثانًي��ا: ي�ش��تحب لمن خطب امراأة وكان عازم��اً على نكاحها اأن ينظر اإليها:

فعــن اأبــي هريــرة قــال كنت عند النبــي   فاأتاه رجــل فاأخبره اأنه تــزوج امراأة من 
: »اأََنَظْرَت اإليها؟«، قال: ل، قال: »فاذهب فانظر اإليها  الأن�شار فقال له ر�شول اهلل

)1(
فاإن في اأعين الأن�شار �شيئاً«.

:  »اإذا خط��ب اأحدك��م الم��راأة ف��اإن  وعــن جابــر بــن عبــد اهلل  قــال ر�شــول اهلل 
ا�شتطاع اأن ينظر اإلى ما يدع�ه اإلى نكاحها فليفعل«، قال: فخطبت جارية فكنت 

)2(
ِجَها، فتزوجُتها. اأتخباأ لها حتى راأيت منها ما دعاني اإلى نكاحها وَتَزوُّ

وح��دود النظ��ر الم�ش��م�ح ب��ه الوجــه واليــدان ومــا جــرت العادة بك�شــفه عنــد المحارم 

كال�شعر وبقية الراأ�ض. 

ولي�ــض للولــي اأن يمنع الخاطب من النظر اإلى موليتــه اإذا كان واثقًا من اأن هذا الخاطب 
عازم على النكاح، اأما اإن كانوا ل يريدون تزويجه فلي�ض للخاطب النظر اإلى المراأة. 

واإذا راأى الرجــل المــراأة ثــم لم تعجبــه و�شرف النظر عنها، فاإن الواجب عليه اأن ي�شــتر 
عليها، ول يعلن ما راآه عيبًا، فقد يكون ما راآه عيبًا عند غيره جمياًل. 

وكما اأن للرجل اأن ينظر للمراأة فكذلك المراأة لها اأن تنظر اإلى الرجل.

ثالًثا: تحرم الِخطبة في اأح�ال هي:

الحال��ة الأولى:ِخطب��ة الرج��ل عل��ى ِخطب��ة اأخي��ه الم�ش��لم؛ لأن ذلــك يوقــع العــداوة 

والبغ�شــاء، فقــد نهــى النبي  عن ذلك حيث قال: »ول يخط��ب الرجل على ِخطبة 
)3(، واإنما تحرم ب�شرطين:

اأخيه«

)1(  رواه م�شلم برقم )1424(، ومعنى تزوج هنا اأي اأراد اأن يتزوج )خطب( بدللة الروايات الأخرى للحديث، وبدللة �شياق الحديث.
)2(  رواه اأبو داود برقم )2082( واأحمد برقم)14585(.

)3(  رواه البخاري برقم )5144( وم�شلم برقم )1413(، ورواه البخاري برقم )5142(، وم�شلم برقم )1412( وفي اآخره: حتى يترك 
الخاطب قبله اأو ياأذن له الخاطب.
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الأول: علم الخاطب الثاني بِخطبة الأول، اأما اإذا لم يعلم فال �شيء عليه.

الثان��ي: اأن يعل��م اأن فيه��م مي��اًل اإل��ى الخاط��ب الأول، اأمــا اإن كانــوا قــد ردوا ذلك 

الخاطب فال باأ�ض اأن يخطب.

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  الحال��ة الثانية:ِخطبة المراأة المعتدة؛ لقوله تعالى: 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک 

.
)1(

ں ں ڻ 

 فالمعت��دة التــي توفــي زوجها ل يجوز خطبتها ما دامت في العدة، ولكن يجوز التعري�ض 

والتلميح؛كاأن يقول: »اإني اأبحث عن امراأة«، اأو »مثلك يرغب فيه«، ونحو ذلك)2(. 

رابًعا:عر�ض الزواج على الرجل:

ي�شــرع للولــي اأن يعر�ــض على الرجل ال�شالح الذي يراه كفــوؤًا لموليته الزواج منها، ومما 
يــدل علــى ذلك ما ذكره اهلل تعالى فــي ق�شة الرجل ال�شالح �شاحب مدين الذي عر�ض 

على مو�شى عليه ال�شالم الزواج باإحدى ابنتيه، فقال: 
.)3(                                                                                                        

ولما تاأيمت حف�شة بنت عمر بن الخطاب  من خني�ض بن حذافة ال�شهمي وكان من 
اأ�شحاب ر�شول اهلل  فتوفي بالمدينة، قال عمر بن الخطاب: اأتيت عثمان بن عفان 
فعر�شت عليه حف�شة فقال �شاأنظر في اأمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي اأن 
ل اأتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت اأبا بكر ال�شديق فقلت: اإن �شئت زوجتك حف�شة 
عثمان،  على  مني  عليه  اأوجد  وكنت  �شيئًا،  اإلي  يرجع  فلم  بكر  اأبو  ف�شمت  عمر،  بنت 
فلبثت ليالي ثم خطبها ر�شول اهلل  فاأنكحتها اإياه، فلقيني اأبو بكر فقال لعلك وجدت 
علي حين عر�شت علي حف�شة فلم اأرجع اإليك �شيئًا، قال عمر: قلت نعم، قال اأبو بكر: 
فاإنه لم يمنعني اأن اأرجع اإليك فيما عر�شت علي اإل اأني كنت علمت اأن ر�شول اهلل  

قد ذكرها فلم اأكن لأف�شي �شر ر�شول اهلل  ولو تركها ر�شول اهلل  قبلتها)4(.

)1(  �شورة البقرة الآية 235.
)2(  الآية واردة في المعتدة من الوفاة، اأما الرجعية فال يجوز التعري�ض ول الت�شريح؛ لأنها ل تزال زوجة، واأما المطلقة البائن فقد اختلف 

العلماء في ذلك على قولين.
)3(  �شورة الق�ش�ض الآية 27.

)4(  رواه البخاري برقم )5122(.
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ال�شت�شارة  خام�ًشا:

ي�شــرع لكل واحد من الخاطب، والمخطوبة ا�شت�شــارة من يثقان به قبل الإقدام على 
 الزواج، ممن له علم وخبرة ومعرفة من الرجال اأو الن�شــاء، فعن فاطمة بنت قي�ــض
اأنها جاءت للنبي  ت�شت�شيره عندما خرجت من عدتها في من خطبها، فقال لها النبي 
: »اأمــا اأبــو جهــم فال ي�شع ع�شــاه عن عاتقه )وفــي لفظ رجل �شراب للن�شــاء( واأما 
معاوية ف�شعلوك )وفي لفظ َتِرب( ل مال له، انكحي اأ�شامة بن زيد«، فكرهته، ثم قال: 

»انكحي اأ�شامة«، فنكحته فجعل اهلل فيه خيرًا واغتبطت.)1(

والم�شت�شــار موؤتمن، فال يجوز له اأن ي�شــكت عن �شــيء يرى اأنه مهم في معرفة الزوج اأو 
الزوجــة، فيذكــر المحا�شــن والم�شــاوÇ ناويًا بذلــك الن�شيحة، وذكر م�شــاوÇ الرجل اأو 

المراأة هنا ل يعد من الغيبة المحرمة. 

�شالة ال�شتخارة �شاد�ًشا:

اإذا اأراد الرجــل خطبــة امــراأة، اأو اأرادت المــراأة الموافقــة علــى الــزواج من الرجل 
فاإنــه ي�شــرع لهما ا�شــتخارة اهلل �شــبحانه وتعالى قبــل الإقدام على ذلــك، وذلك ب�شالة 
ركعتيــن مــن غيــر الفري�شــة، في غير اأوقــات النهي عن ال�شــالة، ثم يقول بعد ال�شــالم 

. منهما الدعاء الوارد عن النبي 

)1( رواه م�شلم برقم )1480(.

تاأمل هذه الق�شة، ثم ا�شتنبط منها ما يدل على ما ياأتي:

عر�ض الزواج على اأهل ال�شالح.

....................................................................................................
 اأدب ال�شحابة     مع بع�شهم.

....................................................................................................
.ف�شل اأبي بكر ال�شديق 

....................................................................................................
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.
)1(

1/ بالرج�ع اإلى م�شادر التعلم اكتب الدعاء ال�ارد في ذلك 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2/ لخطبة الن�شاء طريقتها ال�شحيحة الم�شروعة؛ اإل اأنه قد ين�شاق بع�ض ال�شباب وال�شابات اإلى طرق غير 

م�شروعة؛ وتزداد هذه الطرق وتتن�ع كلما ابتعد النا�ض عن �شريعة اهلل تعالى.

ح���ل ه��ذا الم��ش���ع؛ �ش��ارك في الح���ار مع مجم�عتك في بيان الطرق الم�ش��روعة وغير الم�ش��روعة، 

و�شبيل الحد من انت�شار الطرق غير الم�شروعة بين الفتيان والفتيات.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

3/ اإذا �شاألك اأهل المخط�بة عن الخاطب، وقال لك �شخ�ض اإن اإخبارك لهم بعي�ب الخاطب وم�شاوئه ن�ع 

من الغيبة المحرمة، فبماذا تجيبه؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

)1( يمكنك مراجعة: �شحيح البخاري برقم )1166(، اأو كتاب ريا�ض ال�شالحين، باب ال�شتخارة والم�شاورة. 
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óاق (الم¡ر)  sشüال

ال�شداق هو المال الذي يدفعه الزوج للزوجة في عقد النكاح.

داق واجب على الزوج لزوجته، قال اهلل تعالى:  ال�شَّ

 .
)1(

                                                                                                                                                    

وقال �شبحانه:

   .)2(                                                                                                                                       

للرجل مريد الزواج بالمراأة الواهبة: »التم�ض ولو خاتما من حديد« )3(. وقال النبي 

ويجوز للمراأة بعد عقد النكاح اأن تتنازل عن المهر اأو بع�شه بطيب نف�ــض منها؛ لأنه حق مالي 
واجب لها في ذمة الزوج؛ فجاز لها التنازل عنه؛ قال اهلل تعالى:

.
)4(                                                                                                                              

ي�شــن تخفيف المهر، ويختلف التخفيف باختالف الأ�شــخا�ض، والبلدان، والأزمان، فالتخفيف 
بالن�شبة لالأغنياء غير التخفيف بالن�شبة للفقراء، والتخفيف في البلدان الغنية غير التخفيف 

في البلدان الفقيرة.

عن اأبي هريرة قال جاء رجل اإلى النبي   فقال: اإني تزوجت امراأة من الأن�شار، فقال 
: »هل نظرت اإليها فاإن في عيون الأن�شار �شيئًا« )5(، قال: قد نظرت اإليها، قال:  له النبي 
:  »على اأربع اأواق! كاأنما تنحتون  »علــى كــم تزوجتها؟« قال: على اأربع اأواق، فقال له النبي 

الف�شة من ُعْر�ض هذا الجبل«)6(.

وعــن اأبــي حدرد الأ�شــلمي اأنه اأتى النبي  ي�شــتفتيه في مهر امراأة، فقــال: »كم اأمهرتها؟«،
قال: مائتي درهم، فقال: »لو كنتم َتْغِرُفون من ُبطحان ما زدتم«.)7(

داق حكم ال�شَّ

تخفيف المهر

)2(  �شورة الن�شاء الآية 24. )1(  �شورة الن�شاء الآية 4.     
)4(  �شورة الن�شاء الآية 4. )3( رواه البخاري برقم )5121(،وم�شلم برقم )1425(.  

َغر، وقيل ُزرقة.  )5( قيل المراد �شِ
الم�شاعدة، اأما لو كان قادرًا فاإن الأمر  )6( رواه م�شلم برقم )1424(، يلحظ اأن هذا الرجل كان فقيرًا ولهذا جاء يطلب من النبي 

يختلف، ولهذا كان مهر النبي  اأكثر من ذلك؛ وذلك لأن النبي  كان قادرًا على ذلك.
)7(  رواه الإمام اأحمد )15706(.
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يجــوز اأن يكــون المهر من اأي �شــيء ي�شلــح اأن يكون بدًل في بيع اأو اإجارة، فيجــوز اأن يكون نقودًا، اأو 
اأر�شًا اأو مزرعة اأو اأ�شهمًا؛ كما ي�شح اأن يكون منفعة كتعليم �شنعة اأوتعليم الحا�شب، اأو نحو ذلك.

لل�شداق اأحكام كثيرة، نوجز اأهمها فيما ياأتي:
اأوًل: يجوز تعجيل المهر وتاأجيله، وتعجيل بع�شه وتاأجيل بع�شه.

ثانًي��ا: المهــر مــن حق الزوجة،  فلها تحديده، وتحديد طريقة قب�شه،  ومن يقب�شه، وهي التي 

تملكه وحدها، ولي�ض لغيرها ن�شيب فيه، اإل بطيب نف�ض منها؛ لقوله تعالى: 

       ولقوله تعالى:

ثالًثا: الأف�شل تحديد ال�شداق في العقد وكتابة ذلك لكي ل تقع الخ�شومة فيما بعد.)3( 

رابًع��ا: اإذا تزوجــت المــراأة ولم يحدد المهر في العقد، فــاإن ترا�شيا على مهر معين فالأمر 

اإليهمــا، واإن لــم يترا�شيــا فلهــا مهــر مثلها؛)ينظر اإلــى مهر من يقاربهــا في جمالها 
وعلمهــا ومنزلتهــا الجتماعية من قريباتهــا، كاأختها وبنت عمهــا ونحوهن؛ فيفر�ض 

لهذه المراأة مثله(.

خام�ًش��ا: اإذا طلــق الزوج زوجته بعــد العقد، وقبل الدخول اأو الخلوة، وكان المهر محدًدا فلها ن�شف 

المهر، واإن طلقها بعد الدخول اأو الخلوة ولو ب�شاعة واحدة فلها المهر كله، قال تعالى:

                                                                                                      
.

)4(
                                                                                                     

ما ي�شح مهًرا

داق اأحكام ال�شَّ

)1( �شورة الن�شاء الآية 4.
)2( �شورة الن�شاء الآية 20.

)3( بع�ض الأولياء عند كتابة العقد اإذا �شئلوا عن المهر قالوا: ريال وعلوم رجال، ول يذكرون المهر الحقيقي، وهذا فيه مخالفات عدة، 
منها: الكذب، ومنها اأنه قد يوؤدي اإلى احتدام النزاع عند وقوع الخالف بين الزوجين، قبل الزواج اأو بعده، اأو بعد الطالق.

)4( �شورة البقرة الآية 237.

)1(

)2(



51

ì
كا

لن
 ا

م
كا

ح
Cا

ì
كا

لن
 ا

م
كا

ح
Cا

22

�شاد�ًش��ا:  اإذا طلــق الــزوج زوجتــه قبــل الدخول اأو الخلــوة ولم يكن المهــر محددا؛ فلهــا الُمْتعة، 

والُمْتعــة هي: �شــيء كثياب وحلي ونحوها تدفع للمــراأة جبرًا لخاطرها، وهي تختلف من 
بلد اإلى بلد ومن زمن اإلى زمن، والمرجع في تحديدها عند التنازع اإلى الق�شاء.

   قال تعالى: 

.
)1(

                                                          

1/ م��ن الق�شاي��ا الت��ي يعانيها ال�ش��باب كثرة تبع��ات الزواج وغ��الء المه�ر في بع�ض 

ه��ذه  م��ع مجم�عتك:ناق���ض  بالتع��اون  ال�ش��ع�دية،  العربي��ة  المملك��ة  مناط��ق 

الق�شي��ة مبيًن��ا اأ�ش��بابها واآثاره��ا ال�ش��يئة عل��ى الزوجي��ن والأ�ش��رة والمجتم��ع؛ 

ومحاوًل الت��شل اإلى حل�ل ومقترحات لحل هذه الم�شكلة.

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

2/ تاأمل الفقرات )رابًعا، خام�ًشا، �شاد�ًشا (، المذك�رة في اأحكام ال�شداق، ثم �شنِّفها 

ت�شنيفا منا�شبا.

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

)1( �شورة البقرة الآية 236.
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ر�¢ oوليمة الع

اإقــامــــة الولــــيمة للعـــر�ض م�شتحـبـــة، فـــقد اأمــــر النـــبي  بـها وفعلـهـــا، فقد قــــال النـبـي 
لعبدالرحمن بن عوف : »اأَْوِلم ول� ب�شاة«.)1(

)2(. وقد اأَْوَلَم النبيُّ   على ن�شائه، فمن ذلك اأنه اأولم ب�شاة عند زواجه من زينب بنت جح�ض

حكم اإجابة الدع�ة

 ،)3(
: »اإذا دعي اأحدكم اإلى وليمة فلياأتها« اإجابة الدعوة لوليمة العر�ض واجبة؛ لقوله 

والحق في الدعوة للداعي، فاإذا كان المدعو لن يح�شر فعليه اأن يعتذر منه؛ فاإن قبل عذره 
لم تلزمه الإجابة. 

ول�ج�ب الإجابة �شروط منها:

1/ تعيين المدعو، اأما اإذا كانت الدعوة عامة من غير تخ�شي�ض ل�شخ�ض بعينه فالإجابة 
هنا غير واجبة.

2/  عــدم وجــود منكــر فــي الوليمــة يراه ول ي�شــتطيع تغييــره، اأمــا اإن كان هنــاك منكر ل 
: »من  يــراه اأو ي�شــتطيع تغييره فاإنه يجــب عليه الح�شور، والدليل علــى ذلك قوله 
كان ي�ؤم��ن ب��اهلل والي���م الآخر فال يقعد على مائدة ي��دار عليها بالخمر«.)4(، 

: »من راأى منكم منكراً فليغيره بيده، فاإن لم ي�شتطع فبل�شانه،  ولعموم قوله 
.)5(

فاإن لم ي�شتطع فبقلبه، وذلك اأ�شعف الإيمان«

)1( رواه البخاري برقم )5167( وم�شلم برقم )1427(. 
)2( رواه البخاري برقم )5171( وم�شلم برقم )1428(.

. 3( رواه البخاري برقم )5173( وم�شلم برقم )1429( عن ابن عمر(
)4(  رواه الترمذي برقم )2801( واأحمد برقم )125(، والحديث �شححه الألباني ب�شواهده، واإن كان كل واحد منها ل يخلو من مقال.

انظر الإرواء )40/7()1982(.
واأي�شًا مما جاء في هذا الباب اأن عليًا قال: �شنعت طعامًا فدعوت النبي   فجاء فدخل فراأى �شترًا فيه ت�شاوير فخرج وقال: اإن 

المالئكة ل تدخل بيتًا فيه ت�شاوير. رواه الن�شائي برقم )5351( وابن ماجه برقم )3650(.
)5(  رواه م�شلم برقم )49(.
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اأوًل: الإ�شراف في الولئم، ورمي الأطعمة، يقول تعالى: 

.)1(                                                                                                                                         

ثانًيا: القت�شار على دعوة الوجهاء والأغنياء حتى واإن كانوا بعيدين عنه، وترك الأقارب الفقراء، 

»�ش��ر الطع��ام طع��ام ال�ليمة يمنعه��ا من ياأتيه��ا ويدعى اإلي�ه���ا من  : قــال النبــي 
 ي�اأب�اها، وم�ن ل�م يج�ب الدع�ة ف�ق�د ع�شى اهلل ور�ش�له «.)2(، وكــان اأبو هـريرة

يقـــول: »�شــر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة 
فقد ع�شى اهلل ور�شوله  «.)3(

ثالًث��ا: ا�شــتخدام الأ�شــلحة اأو اإطــالق النــار اأو اأذية النا�ــض بالأ�شــوات المزعجة لل�شــيارات 

وغيرها، مما يخالف الأنظمة اأو يوؤدي اإلى هالك الأرواح.

مخالفات في ال�لئم

)1( �شورة الفرقان الآية 67.
)2( رواه م�شلم برقم )1432(.

)3( رواه البخاري برقم )5177( وم�شلم برقم )1432(.

فكر في اإيجاد حل�ل اإبداعية كبدائل للمخالفات ال�شابقة.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
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¢Vا¡Lن¶يم¬ وا’إJو πشùالن óيóحJ

تحديد الن�شل

ل يجــوز و�شــع القوانيــن العامة التي تحــدد عدد الأولد فــي الإنجاب، كما ل يجوز ا�شــتئ�شال 
القــدرة علــى الإنجاب في الرجل اأو المراأة اإل فــي حالت ال�شرورة؛ لأن ذلك يخالف المق�شد 
ال�شرعي من تكثير ن�شل الأمة، وقد �شدرت الفتاوى ال�شرعية من المجامع العلمية بذلك، منها 

ما جاء في قرار مجمع الفقه الإ�شالمي الآتي.

يجــوز للزوجيــن تنظيــم الحمل، وذلك عن طريــق التباعد بيــن فترة الحمليــن، لحاجة يراها 
الزوجان، ولكن ذلك م�شروط باأمور:

1- اأن يكون ذلك عن ت�شاور بين الزوجين وترا�ض.
2- األ يترتب على ذلك �شرر.
3- اأن تكون الو�شيلة م�شروعة.

4- األ يكون في ذلك عدوان على حمل قائم.

تنظيم الحمل

الحم��ل  كان  اإذا  الأول��ى:  الحال��ة 

مــدة  وهــي  الأول،   الط���ر  ف��ي 

اإ�شــقاطه  فــي  وكان  الأربعيــن، 
م�شلحــة �شــرعية، اأو دفــع �شرر 
متوقع جاز اإ�شقاطه، اأما اإ�شقاطه 
في هذه المدة خ�شية الم�شقة في 
تربية الأولد، اأو خوفا من العجز 
عن تكاليف معي�شتهم وتعليمهم، 
اأو اكتفاء بما لــدى الزوجين من 

الأولد فغير جائز.

اإ�شــقاط  يجــوز  ل  الثاني��ة:  الحال��ة 

الحمــل اإذا كان علقــة اأو م�شغــة 
حتــى تقــرر لجنــة طبيــة موثوقة 
اأن ا�شــتمراره خطر على �شــالمة 
اأمــه بــاأن يخ�شــى عليهــا الهالك 
من ا�شــتمراره، فيجوز اإ�شــقاطه 
كافــة  ا�شــتنفاد  بعــد  حينئــٍذ 

الو�شائل لتالفي تلك الأخطار.

الحال��ة الثالث��ة: بعــد اإكمــال اأربعــة 

اأ�شــهر للحمــل ل يحــل اإ�شــقاطه 
حتــى يقــرر جمــع مــن الأطبــاء 
اأن  الموثوقيــن  المتخ�ش�شيــن 
بقاء الجنين في بطن اأمه ي�شبب 
موتها، وذلك بعد ا�شــتنفاد كافة 

الو�شائل لإنقاذ حياته.

علــى  الإقــدام  فــي  �ــض  ُرخِّ واإنمــا 
اإ�شــقاطه بهــذه ال�شــروط؛ دفعــا 
لأعظم ال�شررين، وجلبا لعظمى 

الم�شلحتين.

(¢Vا¡Lا’إ) نينéاإ�شقا• ال

 ل يجوز اإ�شقاط الحمل في مختلف مراحله اإل لمبرر �شرعي، وفي حدود �شيقة جدا.
اإ�شقاط الجنين ثالث حالت:

عند البخاري برقم )3208( وم�شلم برقم )2643(. )1(  ثبت ذلك في حديث ابن م�شعود
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 قرار مجمع الفقه الإ�شالمي

اإن مجل�ض مجمع الفقه الإ�شالمي المنعقد في دورة موؤتمره الخام�ض بالكويت من 1-6 جمادى الآخرة 1409هـ 
الموافــق10-15 كانــون الأول )دي�شــمبر( 1988م، بعد اطالعه على البحوث المقدمــة من الأع�شاء والخبراء 
فــي مو�شــوع تنظيــم الن�شــل، وا�شــتماعه للمناق�شــات التي دارت حولــه، وبناًء علــى اأن من مقا�شــد الزواج في 
ال�شــريعة الإ�شــالمية الإنجــاب والحفا® على النوع الإن�شــاني، واأنــه ل يجوز اإهدار هذا المق�شــد، لأن اإهداره 
يتنافــى مــع ن�شو�ــض ال�شــريعة وتوجيهاتها الداعيــة اإلى تكثير الن�شــل والحفا® عليه والعناية بــه، بكون حفظ 

الن�شل اأحد الكليات الخم�ض التي جاءت ال�شرائع برعايتها. قرر ما ياأتي:
 اأوًل: ل يجوز اإ�شدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانيــًا: يحــرم ا�شــتئ�شال القدرة علــى الإنجاب في الرجل اأو المراأة، وهو ما يعــرف بالإعقام اأو التعقيم، ما لم 
تدُع اإلى ذلك ال�شرورة بمعاييرها ال�شرعية.

ثالثًا: يجوز التحكم الموؤقت في الإنجاب بق�شد المباعدة بين فترات الحمل، اأو اإيقافه لمدة معينة من الزمان، 
اإذا دعت اإليه حاجة معتبرة �شرعًا، بح�شب تقدير الزوجين عن ت�شاور بينهما وترا�ٍض، ب�شرط اأن ل يترتب 

على ذلك �شرر، واأن تكون الو�شيلة م�شروعة، واأن ل يكون فيها عدوان على حمٍل قائم. 

بمراجعة اأحد كتب التف�شير اأو معاجم اللغة العربية؛ اكتب تعريف الع�شل باأ�شل�بك الخا�ض.

اذكر الدليل على تحريم نكاح كل مما ياأتي:

اأ- الن�شاء المتزوجات.

ب-الجمع بين المراأة واأختها.

ج-الجمع بين المراأة وعمتها.

من خالل درا�شتك للم��ش�ع؛ ناق�ض العبارات الآتية مبيًنا اأ�ش�بها �شرًعا، معلاًل ومدلاًل لما تق�ل:

اأ- يجب على ولي المراأة اأن يزوجها ممن تر�شاه كائًنا من كان.

ب- يجب على ولي المراأة اأن يزوجها ممن تر�شاه اإذا كان كفًئا لها.

ج- يجب على ولي المراأة اأن يزوجها ممن تر�شاه اإذا كان كفًئا لها وراأى في ذلك الم�شلحة لها.

لخ�ض ما يتعلق باأحكام المحرمات حرمة م�ؤقتة.

11
22

33

44
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قارن بين �شروط النكاح، وال�شروط في النكاح.

:»تنك��ح المراأة لأربع لمالها ولح�ش��بها وجماله��ا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك«؛  ق��ال 

بالرج�ع اإلى بع�ض م�شادر التعلم: ا�شرح هذا الحديث �شرحا وافيا باأهم العنا�شر التي ت�شمنها؛ل يقل 

عن خم�شة اأ�شطر.

ال�شت�ش��ارة وال�ش��تخارة، اأمران م�ش��روعان قبل النكاح لكال الزوجين، اكتب ح�ل هذين الأمرين ر�ش��الة 

ت�جهها اإلى �شاحب لك مقبل على الزواج.

حدد ثالث حالت تجب فيها اإجابة دع�ة العر�ض، وثالث حالت اأخرى ل تجب فيها.

قارن بين تحديد الن�شل وتنظيم الحمل؛ من حيث: المراد بكل واحد منهما، وحكمه،واآثاره.

حدد الحالة التي يج�ز فيها اإجها�ض الجنين، ثم بين �شبب الق�ل بالج�از في هذه الحالة دون غيرها.

1/ خل��ق اهلل �ش��بحانه الإن�ش��ان واأودع في��ه الغرائ��ز المختلف��ة ومنه��ا غري��زة ح��ب ال�ش��ه�ة، ولك��ن الإ�ش��الم هذبه��ا 

ورعاها ووجهها ال�جهة ال�شحيحة، وقد يعاني بع�ض ال�ش��باب من م�ش��كلة ث�ران ال�ش��ه�ة، وعدم التحكم فيها 

والتغلب عليها.

في دفترك اكتب ن�شيحة مخت�شرة ل�شاب في المرحلة الثان�ية تر�شده اإلى اأن�شب الحل�ل لهذه الم�شكلة.

2/  اقراأ ق�شة ي��شف عليه ال�شالم من خالل بع�ض التفا�شير اأو كتب ق�ش�ض الأنبياء ، وا�شتنبط منها بع�ض 

الف�ائد التي يمكن اأن تك�ن م�جها في حياة ال�شاب الم�شلم عند م�اجهة فتنة الن�شاء و�شجلها في دفترك.

3/ اكت��ب مق��اًل ف��ي �ش���ء الن�ش��ض ال�ش��رعية تبي��ن فيه راأيك في واقع النا���ض الي�م في زواجاته��م، وكيف يمكن 

الجمع بين اإظهار الفرح واإعالن  النكاح والتقيد بالحدود ال�شرعية.

4/ اكتب بحًثا مخت�شًرا ناق���ض فيه ق�شية الإ�ش��راف في ال�لئم، ومبيًنا الفرق بين الإ�ش��راف والكرم والقت�شاد 

والبخل، وما الحل�ل المقترحة لمعالجة ذلك.

(»FGôKEG)(»FGôKEG)
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22
�ش���تة ف����ي  بغيب��ة  لي���ض  مُّ  ومح����������ذٍر ال����ذَّ ومع������������رٍف  متظل��������ٍم 

وم��ن وم�ش��تفت  ف�ش��قا  منك��روِلُمظه��ٍر  اإزال��ة  ف��ي  الإعان��ة  طل��ب 

�شبل ال�شالم 193/4

الأح�ال التي تج�ز فيها الغيبة �شتة، وقد نظمها بع�ض العلماء بق�له:

اإثرائية





3

الُفرقة الزوجية 

وم�ا يتع��لق ب�ها، 

وبع�ض الحق�ق 

áيô°SCال

ت��ت��م��ك��ن م���ن ت��ع��ري��ف ال��ط��الق   .1

لغة و�شرعا.

ت���ت��������ش���ل اإل�������ى ال���ح���ك���م���ة م��ن   .2

م�شروعيته.

3.  تتعرف على اأن�اعه وحكم كل ن�ع.

يقع  التي  الأل��ف��ا®  بين  تفرق   .4

بها الطالق.

ت�شتطيع الت��شل اإلى حكم ما   .5

ا�شتجد من �ش�ر الطالق.

راأي��ك في ع��الج م�شكلة  تبدي   .6

الت�شرع في الطالق.

تفرق بين الخلع والطالق.  .7

على  وال�شنة  الكتاب  من  ت�شتدل   .8

اأحكام الطالق والخلع والإيالء.

ت����ت����ع����رف ع����ل����ى اأه��������م اأح����ك����ام   .9

الإيالء.

معنى  ا�شتخراج  م��ن  تتمكن   .10

العدة  في اللغة وال�شرع.

 اأخي الطالب: يت�قع منك بعد درا�شتك

لهذه ال�حدة اأن:

11. تميز بين اأن�اع المعتدات.

12. ت�شتدل بالكتاب وال�شنة على 

اأحكام المعتدات.

ال���ن���ف���ق���ات  اأق���������ش����ام  ت����ع����رف   .13

و�شروطها.

14. تف��رق بي���ن النفقة ال�اجبة 

والم�شتحبة.

15. تعرف اأهم اأحكام الر�شاع.

16. تميز بين الر�شاع الذي يفيد 

المحرمية والذي ل يفيدها.

وال�شنة  الكتاب  م��ن  ت�شتدل   .17

على اأهم اأحكام الر�شاع. 

ال��ح�����ش��ان��ة  اأه���م���ي���ة  ت���ع���رف   .18

بالن�شبة للطفل.

19. تدرك الأحق بح�شانة ال�شغير.

والتعليالت  الحكم  ت�شتنبط   .20

الفقهية  ل��الأح��ك��ام  ال�����ش��رع��ي��ة 

التي تمر بك في هذه ال�حدة.

ال�حدة

الثالثة
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الط���القالط���الق

)1(
قال اهلل تعالى:                                                                                                                                               .

تمر الحياة الأ�شرية ببع�ض العقبات والم�شكالت وقد عالجها الإ�شالم عالجا متميزاً، بالتعاون مع زمالئك 

تاأمل�ا في الآية ال�شابقة، ثم ا�شتخل�ش�ا هذه الإجراءات.

وما الحل اإذا و�شلت العالقة بين الزوجين اإلى طريق م�شدود؟

.......................................................................................................

.......................................................................................................

حكم الطالق

»اإن اإبلي���ض ي�شع عر�ش��ه على الماء، ثم يبعث �ش��راياه فاأدناهم  : قال ر�شــول اهلل 
من��ه منزل��ة اأعظمه��م فتن��ة، يج��يء اأحده��م فيق���ل: فعل��ت ك��ذا وكذا، فيق���ل: ما 

�شنع��ت �ش��يئاً، ق��ال: ث��م يج��يء اأحده��م فيق���ل: ما تركت��ه حتى فرق��ت بينه وبين 

)2(
امراأته، قال: فيدنيه منه، ويق�ل: ِنْعم اأنت«.

يدل هذا الحديث على كراهية الطالق، بين وجه الدللة على ذلك؟ 

.....................................................................................

الإن�شــان. اإليــه  احتــاج  اإذا  كراهيــة  غيــر  مــن  مباح��اً  الطــالق  يكــون  وقــد   •

• وقد يك�ن محرماً اإذا كان طالقاً بدعياً كما �شياأتي الكالم عليه اإن �شاء اهلل تعالى.
• وقد يكون م�شتحباً اإذا كانت المراأة محتاجة اإلى الطالق، فبدًل من اأن يحوجها 

اإلى الُخلع يطلقها.

)1( �شورة الن�شاء الآية [34].
.2( رواه م�شلم برقم )2813( عن جابر(

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U3-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U3-L1.png

الطالق

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-الفرقة الزوجية

المشترك

الثانوية مقررات
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اأن�اع الطالق

ي وبدعي. الطالق ينق�شم من حيُث موافقته لل�شنة وعدمها اإلى طالق �ُشنِّ

لبــن عمر في هــذا الحديث الذي  هــو الطــالق المطابــق لتوجيه النبي 
رواه البخــاري وم�شــلم عن ابن عمر  اأنه طلــق امراأته وهي حائ�ض على 
عن ذلك، فقال  ، ف�شاأل عمر بن الخطاب ر�شول اهلل عهد ر�شول اهلل 
: »ُمْرُه فليراِجْعها، ثم ليم�ش��كها حتى تطهر ثم تحي�ض ر�شــول اهلل

ثم تطهر، ثم اإن �ش��اء اأم�ش��ك َبْعُد واإن �ش��اء طلق قبل اأن يم���ض، فتلك 

)1(
العدة التي اأمر اهلل اأن تطلق لها الن�شاء«.

ثانًيا: اأوًل: الطالق ال�ُشنِّي:

الطالق البدعي:

هــو الطــالق الــذي اختل 
فيه اأحد �شـروط الطـالق 
ي، وهــذا النوع من  ال�شــنِّ

الطالق حرام.

1/ تاأمل ما تحته خط في الحديث ال�شابق، ثم حدد ال�شروط التي يجب توفرها في الطالق ليوافق 
ال�شنة وهي ثالثة:

1     اأن يطلقها تطليقة واحدة، فال يجوز اأن يطلقها بالثالث.

...................................................................................................   2

...................................................................................................   3

)1( رواه البخاري برقم )5252(، وم�شلم برقم )1471(.

2/ حدد نوع الطالق وحكمه مع بيان التعليل لما تذكر في ال�شور الآتية:

التعليلحكمهن�ع الطالقال�ش�������������رةم

طلقها في طهر جامعها فيه1

طلقها وهي حائ�ض2

طلقها وهي حامل3

طلقها في طهر لم يجامعها فيه4
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الحكمة من تحريم الطالق البدعي

التعليلحكمهن�ع الطالقال�ش�������������رةم

طلقها وهي ل تحي�ض اأ�شاًل5

قال: اأنت طالق بالثالث6

قال: اأنت طالق طالق طالق7

مــا حــرم اهلل تعالى �شــيئا اإل لما فيه من المفا�شــد والأ�شرار، ولما فــي خالفه من المنافع 
والم�شالح؛ علمها من علمها، وجهلها من جهلها، فمن الحكم ال�شرعية في تحريم الطالق 

البدعي:

اأوًل: ت�شييق نطاق الطالق، فالطالقـ  كما علمنا اأنه مكروهـ  ولهذا حّرم اهلل الطالق ثالثًا، 

فلو طلق مرة واحدة ثم ندم فاإنه ي�شــتطيع اأن يتدارك ذلك ويراجع زوجته، ثم لو طلق 
فــاإن اأمامــه فر�شة اأخرى، اأما لو طلق ثالثــًا فاإنها تبين منه ول تحل له اإل بعد اأن تنكح 
زوجًا غيره، وعند ذلك قد يندم الزوج اأو الزوجة على ذلك ـ وبخا�شة مع وجود الأبناء 

ـ ولهذا �شرع اأن يطلق الرجل مرة واحدة فقط، لكي يكون عنده فر�شة ثانية وثالثة. 

ثانًيا: حرم الطالق في زمن الحي�ض؛ لأن زمن الحي�ض يكون الرجل اأقل رغبة في المراأة، 

وتكون المراأة في حالة نف�شــية م�شطربة ب�شــبب الحي�ض فقد ل تحتمل فيها الزوج عند 
حدوث اأدنى م�شــكلة، وحتى ل تطول فترة العدة على المراأة لأنه اإذا طلقها حائ�شا لم 
يحت�شــب لها هذه الحي�شة من العدة، ول الطهر الذي بعدها، بل حتى تحي�ض الحي�شة 

الآتية، وفي هذا اإ�شرار بها.

ثالًثا:  حرم الطالق في الطهر الذي جامع زوجته فيه لأن الرجل يكون اأقل رغبة في المراأة 

ممــا لــو كان لــم يجامعها في هذا الطهر، وحتى يجعل الــزوج اإذا اأراد الطالق وكان قد 
اأتــى زوجتــه قبل ذلك؛ فاإنه ينتظر حتى تحي�ض الزوجــة، ثم تطهر، وبذلك تكون عنده 
مهلة طويلة للتفكير، ويكون اأكثر ترويا، وقد تنحل الم�شكلة في اأثناء مدة النتظار؛ لأن 

غالب الم�شاكل الزوجية م�شاكل اآنية؛ �شرعان ما تنتهي وتزول بعد اأمد قليل.

ول� اتبع النا���ض ما اأمرهم اهلل به في الطالق، ما طلق رجل امراأة ثم ندم 

بعد ذلك، اإل قلياًل منهم.  
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األفا® الطالق 

الطالق األفا®

�شريحة األفا®

الكناية األفا®

1

2

الق�شم الأول:األفا® �شريحة: 

وهي لفظ الطالق وما ت�شرف منه؛ مثل:اأنت طالق، ومطلَّقة، وطلقتك.

اإذا قال الزوج لزوجته اأحد هذه الألفا® فاإنها تطلق. حكم هذه الألفا®: 

الق�شم الثاني:األفا® الكناية:

وهــي الألفــا® التي تحتمل الطالق وغيره، قد يفهم منها الطالق وقد ل يفهم؛ لكونها 
لي�شــت مو�شوعــة اأ�شــاًل للطالق، مثل: اخرجــي عني، والحقي باأهلــك، وغطي وجهك 

عني، ول حاجة لي فيك.

هذه الألفا® اإذا قالها الرجل فاإن المراأة ل تطلق اإل اإذا نوى حكم هذه الألفا®: 
الزوج بها الطالق.

وممــا ينبــه اإليه اأن هــذه الألفا® تختلف باختــالف اللهجات 
واللغات والأزمان والأماكن، والعبرة بما تعارف عليه النا�ــض 

في كل بلد.

ق�شمين: اإلى تنق�شم الطالق األفا®

، َوَهزُلُهنَّ  wهنَّ ِجد : »ثالٌث ِجدُّ ول فرق في م�شائل الطالق بين الجاد والهازل؛ لقوله 
جعُة«.)1( الُق، والرَّ : النِّكاُح، والطَّ wِجد

قال ابن المنذر: اأجمعوا على اأن جد الطالق وهزله �شواء.)2(  

)1( رواه الترمذي برقم )1184(، واأبو داود برقم )2194(، وابن ماجه برقم )2039(، عن اأبي هريرة ،  وقال الترمذي: هذا حديث 
ح�شن غريب، والعمل على هذا عند اأهل العلم من اأ�شحاب النبي  وغيرهم. والحديث �شعفه جمع من اأهل العلم، واكتفى بع�شهم 

ب�شهرته، ولكن ح�شنه بع�ض اأهل العلم، كالألباني في الإرواء رقم:) 1826( فراجعه لال�شتزادة.
)2( الإجماع لبن المنذر �ض85.
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حديث النف�ض بالطالق

ل يقع الطالق اإذا كان حديًثا للنف�ض لم يتلفظ به الزوج اأو يكتبه؛ لحديث اأبي هريرة  قال: قال 
.)1(

: »اإن اهلل تجاوز لي عن اأمتي ما و�ش��شت به �شدورها ما لم تعمل اأو تكلم« النبي  

تعليق الطالق

اإذا علق الزوج طالق امراأته على فعل من الأفعال وكان ناويًا اإيقاع الطالق اإن فعلت هذا الفعل 
ثم فعلته وقع الطالق.

ذلــك: لو قــال الرجل لزوجته: اإن ذهبت اإلــى المكان الفالني فاأنت طالــق، اأو اإن كلمت  مثــال
فالنًا فاأنت طالق، وكان ناويًا اإيقاع الطالق اإن فعلت، ثم ذهبت اأو كلمت فالنًا فاإنها تطلق. 

وفــي كل اأحــوال الطــالق ينبغــي للرجــل والمــراأة مراجعة الإفتــاء لمعرفة الحكم ال�شــرعي في 
الطالق، وعند ح�شول الخالف ُيرجع اإلى المحكمة ال�شرعية للف�شل بينهما.

الطالق بالكتابة 

ر�شائل  اأو عن طريق  ورقة،  و�شواء كان ذلك في  الطالق،  وقع  الزوج طالق زوجته  اإذا كتب 
الجوال، اأو البريد اللكتروني، اأو غير ذلك.

اأو غيرها �شرطا لوقوع الطالق، بل يقع �شريح الطالق بمجرد  ولي�شت الكتابة في المحكمة 
التلفظ به، ولو كان وحده، �شمعته الزوجة اأو لم ت�شمعه، علمت به اأو لم تعلم. التلفظ به، ولو كان وحده، �شمعته الزوجة اأو لم ت�شمعه، علمت به اأو لم تعلم. 

)1( رواه البخاري برقم)2391(، وم�شلم برقم)127(.
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المطلقات اأنواع

الرجعية المطلقة

البائن المطلقة
�شغرى بينونة

1

2

البائن المطلقة
كبرى بينونة

3

اأن�اع المطلقات 

الن�ع الأول:المطلقة الرجعية: 

وهي الزوجة التي دخل بها الزوج، ثم طلقها مرة، اأو مرتين، وما زالت في عدتها.

حكم هذه المطلقة: 

هــذه المطلقة تمكث في بيت زوجها ول تخرج منه في العدة، 
ولها اأحكام الزوجة، فله اأن يخلو بها وي�شافر بها، ولها النفقة 
وال�شــكنى، ولها اأن تتجمل له، وللزوج مراجعتها، ول ي�شــترط 
ر�شاها بذلك، ول يحتاج اإلى عقد جديد؛ لأنها ل تزال  زوجة 

له، يقول �شبحانه: 

.)1(     

وتح�شــل الرجعة باأي لفظ يدل على الرجعة، وكذلك تح�شل 
بجماعها.

الن�ع الثاني:المطلقة البائن بين�نة �شغرى: 

وهــي الزوجــة التــي طلقها زوجها مرة واحــدة اأو مرتين، وانتهت عدتهــا)2(، فاإنها في 
هذه الحال تبين من زوجها، ويمكن له اأن يتزوجها مرة اأخرى، لكن هنا ل بد من عقد 

جديد، ي�شترط فيه ر�شا المراأة و�شائر �شروط النكاح التي �شبق ذكرها. 

)1( �شورة الطالق الآيتان 2-1.
)2( ومن طلقها قبل الدخول فاإنها تبين بينونة �شغرى بمجرد الطالق، لأنها ل عدة عليها، ومثلها من فارقت زوجها بخلع اأو ف�شخ، فاإنها 

تبين بينونة �شغرى، وعليها العدة.
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الن�ع الثالث:المطلقة البائن بين�نة كبرى: 

وهــي المــراأة التي طلقها زوجهــا ثالث مرات، وهذه ل يحل لــه اأن يراجعها حتى تنكح 
زوجًا غيره.

والدليل على ما �شبق قوله تعالى:
                       ، ثم قال تعالى: 

)1( �شورة البقرة الآية 229.

)2( �شورة البقرة الآية 230.
)3( رواه م�شلم برقم )1469(.

.)2(      

)1(

، ومعنى ل َيْفَرك: ل يبغ�ض. 
)3(

:» ل َيْفَرك م�ؤمن م�ؤمنة؛ اإن كره منها خلقاً ر�شي منها اآخر«  1/ قال 

الم�شاكل  كثير من  النبي  م�ؤثرا في حل  ت�جيه  يك�ن  وبين كيف  الحديث،  دلل��ة هذا  تاأمل في 

الزوجية، ومانعا لكثير من حالت الطالق المته�رة.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

2/ قال عمر بن الخطاب   لرجل همَّ بطالق امراأته: ِلَم تطلقها؟ قال: ل اأحبها؛ فقال عمر: اأَو كل 

البي�ت بنيت على الحب! واأين الرعاية والتذمم.

في �ش�ء ما فهمته من بناء الحياة الأ�شرية، ا�شتخرج من ق�ل عمر  الأم�ر التي تق�م عليها العالقة 

بين الزوجين؟

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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3/  بع�ض الزوجات اإذا طلقها زوجها طالًقا رجعيًّا خرجت الى بيت اأهلها مبا�شرة، واأحيانا يخرجها الزوج نف�شه.

في �ش�ء الن�ش��ض القراآنية وما تعلمته من اأحكام الطالق ما راأيك في هذا الت�شرف؟ وا�شت�شهد لما 

تق�ل بدليل مما مر بك.

وما الحكمة ال�شرعية في الُحكم الذي ت��شلت اإليه؟ وما مدى تحققها بخروج المطلقة الرجعية من بيتها؟

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

4/ بالتعاون مع مجم�عتك ناق�ض الآثار ال�شلبية الناتجة عن الطالق لالأفراد والمجتمعات.

5/ بالتعاون مع مجم�عتك ناق�ض و�شائل البعد عن الطالق من قبل الزوجين، واأهلهما.

اآثار الطالق على المجتمعاآثار الطالق على الفرد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من قبل اأهل الزوجينمن قبل الزوجةمن قبل الزوج
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لع oîال

قــد تتعثر حياة امراأة مع زوجها ل�شــبب اأو لآخر، وتــرى المراأة اأن حياتها معه ل تطاق، وترغب 
فراقه، ولكنه ل يوافق على ذلك.

وقد جعل اهلل لذلك حال م�شروعا وعادل ي�شمن حق المراأة، ول ي�شر بالرجل.

اقراأ الأدلة الآتية وا�شتنبط منها الَحلَّ ال�شرعي لهذه الق�شية.  

قال تعالى:                                                                                                               )1(.

وعن ابن عبا�ض  قال: »جاءت امراأة ثابت بن قي�ض اإلى ر�شول اهلل   فقالت: يا ر�شول اهلل اإني ل اأعتب 
: » فتردين عليه حديقته؟«  قالت: نعم، فاأمره  على ثابت في دين ول خلق، ولكني ل اأطيقه،) 2( فقال ر�شول 

النبي   بفراقها«.)3 (
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

هــذا الــذي تو�شلــت اإليــه من خالل الأدلة ال�شــابقة هو الذي ي�شــمى في الفقــه: الُخْلع، ويمكن تعريفــه بالعبارة 
الآتية:

ها. َحلُّ َعْقِد الزوجية بمقابل تدفعه الزوجة اأو وليُّ

طلب المراأة الُخلع

للمراأة في ذلك حالتان:

الحالة الأولى:اإذا كانت هناك اأ�شباب وجيهة لطلب الخلع، فاإن كان الزوج مق�شرًا في حق اهلل تعالى؛ مثل: 

تركه لل�شيام، اأو �شربه للم�شكرات، اأو فعل الزنا، ونحو ذلك، فعليها منا�شحته، فاإن اأبى 
التوبة ولم ي�شتجب لن�شحها طلبت الطالق منه؛ فاإن رف�ض طالقها، في�شتحب لها الختالع 

منه.
)1( �شورة البقرة الآية 229.

)2( وفي رواية ولكني اأكره الكفر في الإ�شالم. اأي كفر الع�شير، ولو اأرادت الكفر الذي هو نقي�ض الإ�شالم لقالت: ولكني اأكره الكفر بعد 
الإ�شالم.

)3(  رواه البخاري برقم )5273(و )5275( و)5277(.

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U3-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U3-L2.png

الخلع

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-الفرقة الزوجية

المشترك

الثانوية مقررات
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النفقة  في  تق�شيره  اأو  خلقه،  �شوء  مثل:  حقها؛  في  مق�شرًا  كان  اإن  واأمــا   
عليها، اأو لدمامة ِخلقته، ونحو ذلك، فيجوز لها الختالع منه، والأف�شل لها 

اأن ت�شبر وتحت�شب؛ اإن لم تخ�ض على نف�شها بذلك فتنة اأو ف�شاًدا.

الحالة الثانية:اإذا لم يكن هناك اأ�شباب وجيهة لطلب الخلع؛ فيحرم طلبه؛ لما فيه من 

ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  وقد  اإن�شائها،  على  وحث  فيها،  اهلل  ب  رغَّ التي  للزوجية  اإنهاء 
»اأي��م��ا ام���راأة �شاألت زوج��ه��ا ط��الق��اً ف��ي غير م��ا ب��اأ���ض ف��ح��رام عليها 

)1(
رائحة الجنة«.

1/قارن بين الطالق والخلع بذكر اأوجه ال�شبه والختالف بينهما:

اأوجه الختالفاأوجه ال�شبهالعن�شر

الطــــــالق

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

الخـــــــــــلع
....................................
....................................
....................................

)1( رواه الترمذي برقم )1187(، واأبو داود برقم )2226(، وابن ماجه برقم )2055(، واأحمد برقم: )19258(، و�شححه الألباني في 
الإرواء )2035(.
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2/ اإذا لم يرد الرجل زوجته، فهل له اأن ي�شايقها، وي�شاّرها لكي تطلب الخلع منه، فترد له مهره؟

بالتاأم��ل ف��ي الآيتي��ن الآتيتي��ن، والرج���ع اإل��ى تف�ش��يرهما ف��ي م�ش��ادر التعل��م المختلفة، ناق���ض هذه 

الق�شية. قال تعالى: 

    

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.)1(

)1( �شورة الن�شاء الآية 19.

)2( �شورة الن�شاء الآية 35.

الإ�شالح بين الزوجين:

عق��د الزوجي��ة م��ن اأهم العق�د التي حر�شت ال�ش��ريعة على حمايتها وال�ش��عي ل�ش��تمرارها، وقد يقع 

خالف بين الزوجين، وال�اجب عدم التعجل في البحث عن الفراق.

ولذلك جاءت ال�ش��ريعة بال�ش��عي لالإ�شالح بين الزوجين، قال تعالى:  

.
)2(

 

فينبغي اأن يك�ن لل�الدين والعقالء في الأ�شرة تدخل لالإ�شالح بين الزوجين، فكثير من الخالفات 

الزوجي��ة تك���ن لأ�ش��باب وقتي��ة، ت�شخمت في ذه��ن اأحدهما، ومتى ما تذك��ر الزوجان ما يح�شل 

ب�شبب الطالق من ت�شتت لالأبناء تنازل عن اآرائهما.

ف��اإن لم يتي�ش��ر وج�د اأ�ش��خا�ض منا�ش��بين من اأق��ارب الزوجين فينبغي لل��زوج اأو الزوجة عر�ض ذلك 

على مكاتب اإ�شالح ذات البين التي في المحاكم ال�شرعية، اأو الم�ؤ�ش�شات الم�شرحة لها بالقيام 

بذلك، وليكن الطالق ه� الحل الأخير للخالف الزوجي.

اإثراء
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 oة sóالِع

اإذا ح�ش��ل ف��راق بي��ن الم��راأة وزوجه��ا ب�ش��بب ط��الق اأو ف�ش��ï اأو خل��ع اأو م���ت؛ فاإن��ه ل يح��ل 

للم��راأة اأن تت��زوج مبا�ش��رة م��ن رج��ل اآخ��ر ب��ل ل ب��د له��ا اأن تبق��ى م��دة حدده��ا ال�ش��رع حت��ى 

يحل لها الزواج مرة اأخرى، وذلك لحكم وم�شالح يراعيها ال�شرع المطهر، هذه الفترة هي 

المعروفة في الفقه الإ�شالمي بمدة العدة.

مدة العدة

ف اأنواع الن�شاء في العدة  تختلف العدة باختالف حال المراأة، تاأمل الأدلة الآتية، ثم �شنِّ
ح�شب ما تتو�شل اإليه من هذه الأدلة في الجدول الآتي.

1/  قال اهلل تعالى: 

، اأي: من قبل اأن تدخلوا بهن.  وُهنَّ                                             ، ِمن َقْبِل اأَن َتَم�شُّ

2/قال اهلل تعالى: 

 )1(

  ، والَقرء: الحي�ض.)2( 

) 1( �شورة الأحزاب الآية 49.
)2( �شورة البقرة الآية 228.

بالتعــاون مــع مجموعتــك، راجــع المكتبــة ومركــز م�شــادر التعلــم، ثم �شــجل ما 
تختارونه من تعريف للعدة في اللغة، وعند الفقهاء؛ مع الإ�شارة الى المرجع.
........................................................................
........................................................................

........................................................................

........................................................................
........................................................................
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ال�شاهد من الآيةمدة العدةن�ع المعتدةم

.................................لي�ض لها عدة.........................................1

2................................................................................................

3................................................................................................

ى عنها غير الحامل4 .......................................................الُمَتوفَّ

ى عنها5 .......................................................الحامل الُمَطلَّقة والُمَتوفَّ

3/  قال اهلل تعالى:

                                                           ، واليائ�ض من المحي�ض، هي المراأة الكبيرة
  التــي انقطــع حي�شهــا، والالئي لــم يح�شن، هن ال�شغيــرات الالتي تزوجــن ولم يبلغن 

مبلغ الحي�ض.

4/  قال اهلل تعالى:

5/  ثبت في ال�شحيحين اأن �شــبيعة الأ�شــلمية  توفي عنها زوجها وهي حامل، فو�شعت 
حملها بعد موته بليال، فلما ق�شت ِنفا�شها، اأِذن لها النبي  بالزواج.)3(

)1(

.)2(

) 1( �شورة الطالق الآية 4.
) 2( �شورة البقرة الآية 234.

) 3( رواه البخاري برقم )3991( )5013()5014(، وم�شلم برقم )1484(، )1485(.

لخ�ض ما �شبق من خالل الجدول الآتي:
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ة الحكمة من م�شروعية الِعدَّ

بحكمته  تعالى  وه�  الخبير،  الحكيم  عند  من  هي  المباركة  ال�شريعة  هذه  اأحكام  جميع 

وعلمه ل ي�شرع �شيًئا اإل لحكم عظيمة، قد يتمكن النا�ض من معرفة بع�شها وقد يعجزون 

التما�ض بع�ض  اأن نتعاون في  اإدراك ذلك لق�ش�ر علمهم، ويمكننا  في بع�ض الأحيان عن 

الحكم من م�شروعية العدة باأن�اعها، فمن ذلك: 

1. التاأكــد مــن براءة الرحم، فقد تكون المراأة حاماًل من الزوج الأول، فتختلط الأن�شــاب، 
وقد ل تكون حاماًل منه ولكن تتزوج ثم تحمل مبا�شرة، فيكثر الكالم هل الولد من الزوج 

الأول اأم من الزوج الثاني.

2. اإعطاء مهلة تفكير للمراأة قبل اأن تقدم على الزواج الجديد.

3. رعاية حق الزوج ال�شابق.

4. تعظيم اأمر عقد النكاح.

5. اإعطاء مهلة للزوج....................................................................

.iرNCاإلي¬ من حكم ا πشUما يمكنك التو Öاكت

.........................................................................................6

.........................................................................................7

.........................................................................................8

.........................................................................................9

.......................................................................................10
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ة م��شع العدَّ

اأوًل: الزوجــة المتوفــى عنهــا تعتد في بيتها الموجودة فيه حال مــوت زوجها؛ لقوله  ِلُفَريعة 
بنت مالك بن �شــنان - حين مات زوجها  -: »امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 

)1(، ويجوز اأن تنتقل منه لل�شرورة اأو الحاجة ال�شديدة حيث �شاءت.
اأجله«

  ثانيــًا: الزوجــة المطلقــة طالقــًا بائنــًا تعتد حيــث �شــاءت، لحديث فاطمة بنت قي�ــض
قالت: »طلقني زوجي ثالثًا، فاأذن لي  اأن اأعتدَّ في اأهلي«)2( اأي: عند اأهلي.

ثالثــًا:  الزوجــة المطلقة طالقًا رجعيا، تعتد في بيــت زوجها ول تخرج منه؛ لأنه يلزمها البقاء 
فيه لقوله تعالى:                                                                                         )3(.

)1( رواه اأبو داود برقم )2300(،والترمذي برقم )1204(، والن�شائي برقم )3532(، وابن ماجه برقم )2031(.
)2( رواه م�شلم برقم )1480(.

)3( �شورة الطالق الآية 1.
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äالنفقا

�شــرع اهلل ـ �شــبحانه وتعالى ـ للمجتمع الإ�شــالمي اأن يكون مجتمعًا متعاونًا متكاتفًا متاآلفًا، 
ي�شاعد فيه القوي ال�شعيف، ويحنو الغني على الفقير.

والإن�شــان م�شــتخلف على هذا المال، وم�شوؤول عنه يوم القيامة، فالمال مال اهلل، يهبه من 
ي�شاء من عباده، ثم يحا�شبه على ذلك يوم القيامة.

ف�شرع اهلل ـ �شبحانه ـ الزكاة وال�شدقة والنفقة، والنفقة على القريب قد تكون واجبة وقد 
تكون م�شتحبة.

والمق�ش�د بالنفقة: توفير المطعم والم�شكن والملب�ض، ونحو ذلك مما يحتاج اإليه المنَفق عليه.

وفيمــا ياأتــي بيــان مــن تجب النفقة عليهــم، وكل من لم تجــب نفقته من الأقــارب وغيرهم 
فالنفقة عليه م�شتحبة، وذلك كالأرامل واليتامى وغيرهم من المحتاجين.

اأوًل: النفقة على الزوجة

الزوجة تجب لها النفقة �شــواء اأكانت غنية اأم فقيرة، فكما اأن الزوجة م�شــوؤولة عن تربية الأولد 
والعناية بهم، وموكول اإليها القيام باأمور الزوج، ففي المقابل تجب لها النفقة، ولي�شت هذه النفقة منة 

من الزوج على زوجته، بل هي حق من حقوقها، ما دامت قائمة بالحقوق الزوجية التي عليها. 

قال تعالى: 

                                                                            )1(، وقــال  فــي 
.)2(

حجة الوداع: »ولهن عليكم رزقهن وك�ش�تهن بالمعروف«

مقدار النفقة على الزوجة

النفقــة لي�ــض لها تحديد معين، واإنما المرجع فيهــا اإلى العرف، وهي تختلف باختالف الأزواج 
غنى وفقرًا، وباختالف الأزمان والأماكن؛ كما قال اهلل تعالى: 

.)3(

)1(  �شورة البقرة الآية 233.
)2(  رواه م�شلم برقم )1218(.

)3(  �شورة الطالق الآية 7.
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ثانًيا: النفقة على الأولد والآباء 

يجب على الوالد النفقة على اأولده من بنين وبنات؛ لقوله  لهند بنت عتبة  عندما 
اأخبرته اأن اأبا �شفيان رجل �شحيح ل يعطيها ما يكفيها وولدها، قال: »خذي ما يكفيك وولدك 

.)2(
:»كفى بالمرء اإثماً اأن ي�شيع من يق�ت« ،  وقال 

)1(
بالمعروف«

وكذلك يجب على الولد النفقة على اأبيه واأمه وجده وجدته اإذا احتاجوا لذلك، فهو داخل 
في البر والإح�شان الذي اأمر اهلل به للوالدين.

. )1(  رواه البخاري برقم )5364(، وم�شلم برقم )1714( عن عائ�شة 
)2( رواه اأحمد برقم )6495(، والن�شائي في الكبرى )9131(، واأبو داود )1692(، والحاكم )1515( وقال: �شحيح الإ�شناد، و�شححه 
ابن حبان )4240(، وقال ابن الديبع: رواه الن�شائي واأبو داود ب�شند �شحيح )ك�شف الخفاء 147/2(، واأ�شله في �شحيح م�شلم 

برقم )996(بلفظ: »كفى بالمرء اإثًما اأن يحب�ض عمن يملك قوته«.
)3( �شورة البقرة الآية 233.

ثالًثا: النفقة على الأقارب

اإذا كان لل�شــخ�ض قريــب فقيــر ولو مات هذا الفقير فاإن هذا ال�شــخ�ض يرثــه، فاإنه يجب عليه 
النفقة على هذا الفقير.

مث��ال ذل��ك: رجل له اأخ فقير، ولي�ــض لالأخ اأولد، ولي�ــض له اأب، ولو مــات الأخ يرثه هذا الرجل 

فاإنه تجب عليه نفقته.

مث��ال اآخ��ر: رجــل له عم فقير، والعم لي�ــض له اأولد، واإنما يرثه ابــن اأخيه، فاإنه يجب على ابن 

اأخيه النفقة عليه.

والدليل على وجوب النفقة للقريب الفقير على القريب الغني الوارث قوله تعالى:

                                                                     ، ووجه ال�شت�شهاد: اأن اهلل ـ �شبحانه ـ فر�ض النفقة 
للر�شيــع العاجــز عن التك�شــب، والنفقــة تكون علــى الأب المولود له، فاإن لم يوجــد الأب فعلى 

الوارث مثل ما على الأب، وكذلك الحكم بالن�شبة لكل قريب.

)3(
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�شروط وج�ب النفقة على الأقارب:

1. اأن يكون المنِفق )دافع النفقة( غنيًا، عنده ما يكفيه ويكفي اأولده وزيادة.

2. اأن يكــون المنِفــق )دافع النفقة( وارثًا للمنَفق عليه )اآخذ النفقة( اأي اإذا مات المنَفق عليه 
ورثه المنفق.

3. اأن يكون المنَفق عليه )اآخذ النفقة( فقيرًا لي�ــض عنده مال ول مهنة يتك�شــب منها، اأو عنده 
مال لكن ل يكفيه هذا المال.

مقدار النفقة

اإذا وجبت النفقة على ال�شخ�ض فاإنه يدفع له النفقة التي تكفيه اإن كان معدما، اأو تتمة النفقة 
التي تكفيه اإن كان يقدر على بع�شها، ومرد النفقة اإلى العرف.

           بالتعاون مع زميلك مثل على ما ياأتي:

اأوًل: النفقة على القريب المعَدم.

....................................................................................................

....................................................................................................

ثانيًا: تتمة النفقة على القريب القادر على بع�شها.

....................................................................................................

....................................................................................................
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الحكمة في نفقة القريب على قريبه

المتاأمل في اأحكام النفقات ي�شتطيع الت��شل الى بع�ض هذه الحكم ومنها:

1. الإنفاق على الأقارب ي�شاعد في تقليل الجرائم في المجتمع، فالفقير عندما ل يجد ما يكفيه، 
ول يريد اأن يتكفف النا�ض، فاإنه قد يتجه اإلى ال�شرقة، والخطف وغيرها من الجرائم للح�شول 

على المال.

2. اإذا نظر القريب الفقير اإلى قريبه الغني الذي يتمتع بالمال، وهو معدم فقد يوؤدي هذا اإلى 
اأن يحقد عليه ويح�شده، بل قد يرتكب جريمة في حقه من اأجل اأن ي�شفي غليله، خا�شة 

اإذا كان يرث هذا الغني فاإنه قد يطمع في الح�شول على هذا الميراث.

اأن  اإذا كان يعلم  اإيجاد فر�ض عمل للعاطلين، لأن الغني  اإلزام الغني بالنفقة ي�شاعد في   .3
اإذا لم يجد عماًل فاإنه ملزم بالنفقة عليه، فاإنه �شيحاول  قريبه الذي تجب عليه نفقته 

اأن يح�شل له على عمل، وهو ـ في اأحيان عديدة ـ قادر على ذلك بحكم معارفه واأعماله.

اذكر ما يمكنك من الِحَكم م�شافا اإلى ما �شبق.

.......................................................................................... .4

.......................................................................................... .5

ال�شدقة على الأقارب

ت�شدق الإن�شان على قريبه الفقير الذي ل تجب عليه نفقته اأف�شل من ال�شدقة على البعيد)1(، 
»اب��داأ بنف�شك فت�شدق عليها، فاإن ف�شل �شيء فالأهلك، فاإن ف�شل عن   : فقد قال 

اأهلك �شيء فلذي قرابتك، فاإن ف�شل عن ذي قرابتك �شيء فهكذا وهكذا«.)2( 

وعندما حث النبي  على ال�شدقة، ف�شاألت امراأة ابن م�شعود  عن ال�شدقة على الزوج 
: »لها اأجران: اأجر القرابة، واأجر ال�شدقة«.)3(  واأيتام في حجرها قال النبي 

)1( الزكاة الواجبة ل تدفع اإلى من وجبت على الإن�شان نفقته، فلو كان عند الإن�شان زكاة وعنده اأبناء اأو اأب اأو اأم تجب عليه نفقتهم فاإنه 
ل يعطيهم من الزكاة، بل يجب عليه اأن ينفق عليهم من غير الزكاة، واإنما الزكاة تدفع اإلى من ل تجب عليه نفقتهم.

)2( رواه م�شلم برقم )997(.
)3( اأخرجه البخاري برقم )1466(، وم�شلم برقم )1000(.
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.)1(

1/ عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ض  اأن النبي  قال: »كفى بالمرء اإثما اأن ي�شيع من يق�ت«
»اأف�شل دينار ينفقه الرجل   :  قال: قال ر�شول اهلل  اأ�شماء عن ثوبان  اأبي  اأبي قالبة عن  وعن 
دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في �شبيل اهلل، ودينار ينفقه على اأ�شحابه 

في �شبيل اهلل«.

هم اأو ينفعهم اهلل   قال اأبو قالبة: وبداأ بالعيال، واأي رجل اأعظم اأجرا من رجل ينفق على عيال �شغار؛ ُيِعفَّ
به، ويغنيهم)2(.

ُر على عياله خائن)3(. وقال الح�شن الب�شري: المقتِّ

في ظل فهمك للن�ش��ض والآثار ال�شابقة، وبالتعاون مع مجم�عتك: بين كيف يك�ن ترك النفقة على 

الأولد ت�شييعا وتفريطا وخيانة؛ مبينا الآثار ال�شلبية لترك النفقة على الأولد في حال الرتباط 

الزوجي وعدمه.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................
.....................................................................................................

)1( تقدم تخريجـه �ض )78(.
)2( رواه م�شلم برقم )994(.

)3( رواه ابن اأبي الدنيا في كتاب العيال 547/2.
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2/ حدد ما يدخل في النفقة ال�اجبة، اأو غير ال�اجبة مع التعليل لما تختار في ال�ش�ر الآتية:

التعليلالحكمال�ش�رةم

.......................................................الطعام الأ�شا�شي للزوجة 1

.......................................................نفقات �شفر النزهة2

....................................................... اأدوات الزينة للزوجة3

.......................................................جهاز حا�شب اآلي لكل واحد من الأولد 4

.......................................................العطورات للزوجة5

.......................................................الك�شوة الأ�شا�شية لالأولد6

.......................................................ال�شكن لوالده الفقير7

.......................................................المالب�ض لبن خالته المحتاج8

3/ ارجع اإلى الآية رقم )22( من �ش�رة الن�ر، وانقلها هنا، وارجع اإلى بع�ض م�شادر التعلم ولخ�ض منه تف�شير الآية، 

و�شبب نزولها، ثم اذكر الفائدة التي ت�شتفيدها من الآية فيما يتعلق بم��ش�ع النفقة.

قال اهلل تعالى:

                                         

                             

.................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.    ..........................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

........................................................................................................
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Vشا´ sالر

1/ ماذا تفهم من الر�شاع المق�شود في هذا الدر�ض؟
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

.
م �َشاِع الُمَحرِّ �شروط الرَّ

ل يك�ن الر�شاع نا�شراً للُحْرمة اإل بثالثة �شروط :

الأول : اأن تكــون الر�شعــات خم�شــًا فاأكثــر. والدليل حديث عائ�شــة  اأنها قالــت: اأُنزل في 

ْمَن« َفُن�ِشــخ من ذلك خم�ــٌض و�شار اإلى خم�ِض  َعات معلومات ُيَحرِّ القراآن : »ع�شــر َر�شَ
ْمَن، َفُتُوفي  ر�شول اهلل  والأمر على ذلك.)1( َعاٍت معلوماٍت ُيَحرِّ َر�شَ

َعــُة هــي : اأن يلتقــم ال�شبــي الثــدي وير�شعه، ثــم يتركه باختيــاره، فهذه تعّد  �شْ والرَّ
ر�شعة، فاإذا عاد واْلَتَقم الثدي مرة اأخرى كانت ر�شعة ثانية.

الثاني : اأن يكون اللبن ب�شبب حمل نتج عن نكاح �شحيح.

الثالث : اأن يكون الر�شاع في الحولين، قال تعالى:

�شاعة حولين،                                                                                       )2(، فجعل تمام الرَّ
�ش��اع اإل ما َفَتق الأمعاء،  م من الرَّ وعــن اأم �شــلمة  قالــت : قال  : »ل ُيَحرِّ

.
)3(

وكان قبل الِفطام« 

)1( رواه م�شلم برقم )1452(.
)2( �شورة البقرة الآية 233.

) 3( رواه الترمذي برقم )1152(، وابن ماجه برقم )1946(.
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�َشاع ما يترتب على الرَّ

ا له من الر�شاعة،  اإذا اأر�شعت امراأة طفاًل لم تلده خم�ض ر�شعات في الحولين  فاإنها تكون اأمًّ
واأولدهــا يكونــون اإخوانًا لهــذا المرت�شع، وزوج المــراأة يكون اأبًا له، واأب المــراأة التي اأر�شعت 
الطفــل ي�شبــح جدًا لــه واأم المراأة تكون جدة للطفــل، واإخوان  الزوج واأخواتــه يكونون اأعمامًا 

وعمات له، وكذلك اإخوان الأم واأخواتها، وهكذا.

اأما اإخوان الطفل من الن�شب فاإنهم ل ي�شبحون اأولدًا للمر�شعة، ول اإخوانًا لأولدها، فالحكم 
يتعلق بالذي ر�شع، دون اأبويه واإخوانه و�شائر اأقاربه.

�َشاع اأحكام الرَّ

اإذا وجد الر�شاع بال�شروط ال�شابقة فالذي يتعلق به حكمان فقط، هما:

اأوًل: تحريم النكاح، لقوله تعالى:

كمــا جاءت ال�شــنة متممــة ومف�شلة قاعدة التحريم وهــي: اأن كل من يحرم نكاحهن 
اعة كما في حديث عائ�شــة ، اأن النبي  قال: »اإن  �شَ من الن�شــب يحرم من الرَّ
الر�شاع��ة تح��رم م��ا يح��رم من ال�لدة«، وفي لفظ لم�ش��لم: »يح��رم من الر�شاعة 

ما يحرم من ال�لدة«)2(.

�َشاع ما يحرم من الن�شب« )3(. وعن ابن عبا�ض  اأن النبي  قال: »يحرم من الرَّ
ثانًي��ا: ثبــوت اأحــكام الَمْحَرمية اإلى القريبة مــن الر�شاع، فيجوز النظــر اإليها، والخلوة 

بهــا، وم�شافحتهــا، وكونه محرما لها في ال�شــفر، ونحو ذلك مــن اأحكام المحارم؛ 
يدل لذلك اأن عائ�شــة  �شــاألت ر�شول اهلل  عن اأفلح - اأخي اأبي الُقَعي�ض - هل 
يدخــل عليهــا؟ وكانت امراأة اأبي القعي�ــض قــد اأر�شعتها، فقــال: »ِلَيِلْج علي��ِك؛ فاإنه 

�َشاعة« )4(.   ِك من الرَّ َعمُّ

)1( �شورة الن�شاء الآية 23.
)2( رواه البخاري برقم )2646(، ورواه م�شلم برقم )1444(.

)3( رواه البخاري برقم)2645(، وقد رواه م�شلم برقم )1445(.
)4( رواه البخاري برقم )4796(، وم�شلم برقم )1445(.

.)1(
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اع وما ليثبت مع ذكر ال�شبب. �شَ ز فيما ياأتي ما يثبت من اأحكام ب�شبب الرَّ ميِّ

الم�شاألةم
يثبت اأو ل 

يثبت
ال�شبب

جواز نظره من اأر�شعته وبناتها1

وجوب النفقة عليه لأمه من الر�شاعة2

تحريم زواجه من بنات من اأر�شعته3

وجوب �شلته لمن اأر�شعته كما ي�شل رحمه4

جواز الخلوة باأخته من الر�شاعة5

6

وجــوب الإح�شــان اإلــى اأمــه مــن الر�شاعــة 
وبرها 

7

جواز م�شافحة اأختــه من الر�شاعة وتقبيل 
راأ�شها

8

اأخــو المرت�شع يكون محرما لأخت اأخيه من 
الر�شاع

9

كونه محرمًا لخالته من الر�شاعة في �شــفر 
الحج

�شاع ال�شك في الرَّ

�شاع على وجهين: قد يحدث ال�شك في الرِّ

اع من عدمه،فتقول المراأة:  ل اأدري اأر�شعت فالنا اأولم اأر�شعه. �شَ الأول: ال�شك في ح�شول الرَّ

اأر�شعت  اأدري  َعات، فتقول المراأة: ل  َر�شَ مة، وهي خم�ض  الُمَحرِّ َعات  �شَ الرَّ الثاني: ال�شك في عدد 
فالنا خم�ض ر�شعات اأو اأربع، اأو ل اأدري اأر�شعته خم�شا اأو اأقل منها، ونحو ذلك.
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في الحالتين ال�شابقتين؛ هل تثبت اأحكام الر�شاع اأو ل؟

اقراأ القاعدة الفقهية الآتية ثم اأجب على �ش�ء فهمك لها؛معلاًل اإجابتك من خاللها.

القاعدة الفقهية:)اليقين ل يزول حكمه بال�شك(.

معنى هذه القاعدة باخت�شار:.........................................................................

.........................................................................................................

اليقين في الم�شاألتين ال�شابقتين ه�:................................................................

الم�شك�ك فيه في الم�شاألتين ال�شابقتين ه�:.........................................................

النتيجة التي اأت��شل اإليها:...........................................................................

تعليل هذه النتيجة ه�:...............................................................................

�َشاع بالإخبار ثب�ت الرَّ

يكفي في ثبوت الر�شاع اإخبار امراأة واحدة موثوقة اأنها اأر�شعت فالنًا؛ اإذ الن�شاء في هذه الأمور اأ�شبط من الرجال، 
فعن عقبة بن الحارث اأنه تزوج ابنة لأبي اإهاب بن عزيز، فاأتته امراأة فقالت: اإني قد اأر�شعت عقبة والتي تزوج، فقال 
لها عقبة: ما اأعلم اأنك اأر�شعتني ول اأخبرتني، فركب اإلى ر�شول اهلل  بالمدينة ف�شاأله، فقال ر�شول اهلل: » كيف وقد 

قيل«، ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره.)1(

1/  قد يحدث اأحياًنا اأن يتزوج اثنان، وبعد فترة تاأتي امراأة م�ث�قة وتخبر اأنهما اأخ�ان من الر�شاعة، 

فيترتب على ذلك انف�شاñ النكاح، بالتعاون مع زميلك: ما الطرق التي تقترحانها ل�شبط ق�شايا 

الر�شاع وت�ثيقها؛حتى ل يحدث مثل ذلك م�شتقباًل؟

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

)1( اأخرجه البخاري برقم )88(.
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الم�شاألةم
يثبت اأو ل 

يثبت
ال�شبب

امراأة اأر�شعت طفاًل في الرابعة من عمره1

اأر�شعت طفاًل خم�ض ر�شعات فقط2

ترددت هل اأر�شعته خم�ض ر�شعات اأو ع�شر3

امراأة اأر�شعت طفاًل اأربع ر�شعات فقط4

امراأة اأر�شعت طفاًل �شبع ر�شعات5

امراأة ترددت في اإر�شاع ابن اأختها6

اأر�شعت ابن اأخيها و�شكت هل هي خم�ض اأو ثالث7

�َشاع وما ليثبت مع ذكر ال�شبب: 2/  ميِّز فيما ياأتي ما يثبت من اأحكام ب�شبب الرَّ
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والدليل على ذلك حديث عبد اهلل بن عمرو  اأن امراأة قالت: يا ر�شول اهلل اإن ابني هذا 
كان بطني له وعاء، وثديي له �شقاء، وحجري له حواء، واإن اأباه طلقني واأراد اأن ينتزعه مني، 

: »اأنت اأحق به ما لم تنكحي«.)1( فقال لها ر�شول اهلل 
واإذا كان ال�شغير عند اأمه، فاإن النفقة تكون على الأب.

اَنُة بعد ال�شابعة الَح�شَ

ُر بين اأبويه، فاإذا اختار اأحدهما كان اأحق بح�شانته،  اإذا بلغ ال�شبي �شبع �شنين فاإنه ُيَخيَّ
فقد خّير النبي  غالمًا بين اأبويه، فقال: »يا غالم هذا اأب�ك وهذه اأمك، فخذ بيد اأيهما 

�شئت«، فاأخذ بيد اأمه، فانطلقت به.)2(

)1( رواه اأبو داود برقم )2276( واأحمد برقم )6707(.
. 2( رواه الن�شائي برقم )3496(، واأبو داود برقم )2277(، وابن ماجه برقم )2351(، واأحمد )7352( عن اأبي هريرة(

oةfَا الَح�شَ

اَنِة الأحق بالَح�شَ

يعي�ض ال�شغير في كنف والديه عادة يتعاهدانه بالحفظ والرعاية والقيام باأموره، ولكن 
قد يقدر اهلل على ال�شبي األ يعي�ض بين والديه، اإما لأن اأباه قد طلق اأمه، اأو لأن والده قد توفي، 
ولي�ض في هذا عيب اأو انتقا�ض من هذا ال�شغير فهذا ما قّدره اهلل عليه، وخير الخلق و�شيد 
ولد اآدم حبيبنا وقدوتنا  عا�ض يتيمًا وكفله جده ثم عمه اأبو طالب، ولم ينق�ض ذلك منه 
�شيئًا، بل قد يكون ذلك دافعًا لهذا ال�شبي اأن يعتمد على نف�شه منذ ال�شغر حتى اإذا كبر كان 

قادرًا على �شق طريقه في الحياة بقوة واقتدار اأكثر من غيره.
والح�شانة: هي القيام على حفظ ال�شغير اأو المجنون ونحوهما، وتربيته والعناية به.

اإذا اتفق اأقارب ال�شغير على اأن يكون عند اأحدهم، فاإن الأمر اإليهم، ويكون ال�شغير عند 
من اتفقوا اأن يكون عنده؛ ب�شرط اأن تكون م�شلحة الطفل في ذلك؛ وذلك باأن يكون الحا�شن 
قادرا على القيام بحقوق المح�شون الدينية والدنيوية؛ لكن لو اختلفوا واأراد كل واحد منهم 

اأن يكون ال�شغير عنده، فمن الذي يح�شن هذا ال�شغير؟

اأحق النا�ض بح�شانة ال�شغير اأمه، ما لم تتزوج، فالأم اأ�شفق من الأب على طفلها، وهي اأعلم 
بكيفية معاملة الطفل، فاإذا تزوجت فالأحق بح�شانته جدته اأم اأمه، ثم جدته اأم اأبيه، ثم الأب.

يعي�ض ال�شغير في كنف والديه عادة يتعاهدانه بالحفظ والرعاية والقيام باأموره، ولكن 
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�شرط الحا�شن

الأم  فلو �شيعت  العدل،  الم�شلم  وهو  الح�شانة،  اأهل  يكون من  اأن  الحا�شن  ي�شترط في 
الح�شانة  فاإن  تن�شئة �شالحة،  وتن�شئته  تعليمه  ولم تحافظ على  تربيته،  تقم على  ولم  البن 
تنتقل اإلى الأب، وكذلك لو كان الأب الذي عنده ال�شغير مهماًل له، اأو تركه عند امراأة اأبيه 
وهذه المراأة لم تقم بحق ال�شغير، فاإنه يرد لالأم حتى لو كانت متزوجة، اإذا كان بقاء ال�شغير 

عندها اأ�شلح له.

ت�جيهات واآداب

اأوًل: ل يجوز حرمان ال�شغير من زيارة والديه، فاإذا كان الولد عند الأم فلي�ض لها منع الأب 

من زيارة ولده، اأو زيارة الولد لأبيه، وكذلك لو كان الولد عند اأبيه فاإنه يحرم عليه اأن 
يمنع اأمه من روؤيته وزيارته.

ثانًيا: ل يجوز للحا�شن اأن يوغر �شدر البن على والده، فاإذا كان الولد عند اأمه، فلي�ض لها 

اأن ت�شب اأباه عنده، وتمالأ �شدره حقدًا على اأبيه، بل عليها اأن تفهمه اأن اهلل لم يكتب 
لزواجهما ال�شتمرار؛ ب�شبب بع�ض الظروف، اإما لعدم اتفاق الزوجين، اأو غير ذلك من 
الأ�شباب، واأن الأب يظل اأبًا حتى ولو اأخطاأ في حق ولده، فيجب عليه بّره، ول يجوز له 

عقوقه، وكذلك لو كان الولد عند اأبيه فال يجوز له اأن ينفر الولد من اأمه.

وليتذكر الولد دومًا قوله تعالى: 

.
)1(

   

)1( �شورة لقمان الآيتان 14 - 15.
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الحالةم
الأحق 

بالح�شانة 
ال�شبب

اأم �شالحة واأب ل ي�شلي1

2

اأب �شالح واأم �شالحة متزوجة
من اآخر

اأم ل ت�شلي واأب �شالح 3

1/ ميِّز فيما ياأتي الأحق بالح�شانة، مع ذكر ال�شبب:

11   من الأمثال العربية الم�شهورة: )اآخر الدواء الكي(، كيف توظف هذا المثل لت�شتفيد منه في مو�شوع 
الطالق؟ مبينًا ما تقول بالأمثلة المنا�شبة.

22   ما الأحكام التي ن�شتفيدها من الأدلة الآتية:
اأ- قوله تعالى:        .

ب- قوله تعالى: 

                                                   .                                                                                              

: »ل َيْفَرك م�ؤمن م�ؤمنة؛ اإن كره منها خلقاً ر�شي منها اآخر«. ج- قوله 

33   قارن بين اأنواع المطلقات الثالث بذكر اأوجه ال�شبه والختالف بينهن.

44   لخ�ض مو�شوع الإيالء في ثالثة اأ�شطر، بحيث تذكر فيها اأهم اأحكامه.
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   قال اهلل تعالى: 

 ، ما مدى وعي بع�ض الرجال لهذه القوامة، وهذا التف�شيل؛ حين تراهم 
يتعجلون في الطالق لأتفه الأ�شباب؟ ناق�ض ذلك م�شتعينا بفهمك لالآية الكريمة، ومعرفتك بواقع 

بع�ض الأزواج المتعجلين، ذاكًرا بع�ض الأمثلة اأو ال�شواهد التي توؤيد بها ما تقول.

1/اكتب بحًثا مقارنا عن الطالق في الإ�شالم، وفي الديانات الأخرى.

2/اكتب مقاًل تبين فيه اأثر الطالق على ت�شدع الأ�شرة، وت�شتت الأولد في كثير من الأحيان.

3/قال تعالى:                                                                                                                                 ،

     بعد مراجعة مركز م�شادر التعلم اكتب مو�شوًعا عن: ف�شل الر�شاعة الطبيعية.

(»FGôKEG)(»FGôKEG)





4

البيع

1. تعرف البيع لغة وا�شطالحا.

2. تعرف حكم البيع م�شتدل على ذلك من 

الكتاب وال�شنة.

باعتبارات  واأق�شامه  البيع  �ش�ر  تعرف   .3

مختلفة.

4. تفرق بين اأق�شام البيع.

اأق�����ش��ام  5. تمثل ب��اأم��ث��ل��ة م��ن ع��ن��دك ع��ل��ى 

البيع.

6. تذكر �شروط البيع.

7. ت���ف���رق ب��ي��ن ال��ب��ي��ع ال�����ش��ح��ي��ح وال��ب��ي��ع 

الفا�شد.

8. تعلل لبع�ض اأن�اع البيع �شحة وف�شادا.

9. ت�����ش��ت��دل ع��ل��ى ����ش���روط ال��ب��ي��ع ب���الأدل���ة 

ال�شرعية.

ال��ذي ل يج�ز  10. تعرف الزمن والمكان 

فيه البيع.

الن�ش��ض  من  ال��دلل��ة  وج��ه  ت�شتنتج   .11

على بع�ض ج�انب البيع.

12. تتعرف على الخيار واأن�اعه و�شروطه.

13. ت�شتدل على الخيار بدليل من ال�شنة.

الأدل��ة  من  ال�شتدلل  وج��ه  ت�شتنبط   .14

ال�شرعية في الخيار.

15. تفرق بين اأن�اع الخيار.

16. ت�شتنتج الحكمة من م�شروعية الخيار.

بع�ض  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  ال��ح��ك��م  ت�شتطيع   .17

 اأخي الطالب: يت�قع منك بعد درا�شتك لهذه ال�حدة اأن:

البي�ع من عدمها.

ب���اأن����اع���ه  ال���خ���ي���ار  ت��ط��ب��ي��ق  ي��م��ك��ن��ك   .18

المختلفة.

19. تدرك ما يترتب على بقاء الخيار من 

عدمه.

ال���ب���راءة م��ن كل  ���ش��رط  ت���درك معنى   .20

عيب.

البراءة  �شرط  بين ما ي�شح في  تميز   .21

وما ل ي�شح.

22. تتعرف على ال�شروط  في البيع.

23. ت�شتدل على ال�شروط في البيع باأدلة 

من  الكتاب وال�شنة.

24. تفرق بين ال�شروط في البيع و�شروط 

البيع.

25. تتعرف على اأق�شام ال�شروط في البيع.

26. تمثل باأمثلة من عندك على كل ق�شم 

من اأق�شام ال�شروط.

في  ال�����ش��روط  ع��ل��ى  ال��ح��ك��م  ت�شتطيع   .27

البيع بال�شحة اأو الف�شاد. 

ودق���ة  ال���دي���ن  ه���ذا  ع��ظ��م��ة  ت�شت�شعر   .28

باأحكام  يتعلق  فيما  وت�شريعاته  اأحكامه 

البي�ع ورعاية الأم�ال. 

ال�حدة

الرابعة
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ال���ب�������ي�����عال���ب�������ي�����ع

النا�ض يتو�شلون لحاجاتهم عن طريق البيع وال�شراء، فما مفهومك للبيع؟

...............................................................................................

...............................................................................................

Jعري∞ البيع

الذهب والف�شة والأوراق الأوراق النقدية )     (

النقدية )     (

كل ما يملكه الإن�شان مما 

له قيمة )     (

اقراأ التعريف الآتي وتاأكد من �شحة مفهومك.

البيع لغة: اأخذ �شيء واإعطاء �شيء اآخر، ماأخوذ من الباع؛ لأن كاًل من المتبايعين يمد باعه 

لالأخذ والإعطاء. 

وا�شطالحاً: مبادلة ماٍل بماٍل لغر�ض التملك.

اإذا عرفنا اأن البيع مبادلة مال بمال، فما حقيقة المال؟

د خياًرا منا�شًبا مما ياأتي: حدِّ

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U4-L1
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الآتية: الحالت في ببيع لي�ض وما بيع هو ما ميز

لي�ض بيعابيعال��م��ث����������ال

اأعطيت �شديقي قلما، وبعد ي�مين اأعطاني كتاًبا

قلت ل�شديقي اأعطني قلمك هذا واأعطيك هذا الكتاب ف�افق

اتفقت مع �شالح على اأن يعطيني �شيارته واأعطيه �شيارتي

ا�شتبدلت ثالثين رياًل بثمانية دولرات

اأعطيت اأحمد حا�ش�بي واأعاده علي بعد ثالثة اأيام

حكم البيع 

تاأمل الأدلة الآتية وا�شتخرج منها حكم البيع، مبينا وجه الدللة منها على ما تق�ل:

قال اهلل تعالى:                )1(.

.)2(
وعن ابن عمر  عن النبي  اأنه قال: »البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا« 

حكم البيع:...................................................................................

وجه الدللة من الآية:........................................................................

وجه الدللة من الحديث:....................................................................

)1( �شورة البقرة الآية 275.
)2(  رواه البخاري برقم )2079(، وم�شلم برقم )1532(.
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اCركا¿ البيع

للبيع ثالثة اأركان، هي: 

1- العاقدان، وهما البائع والم�شتري.

2- المعق�د عليه، وهو الثمن والمثمن.

3- �شيغ��ة العق��د، وهــي ما ي�شــدر من المتعاقدين دال على توجه اإرادتهما لإن�شــاء العقد، 

وينعقد البيع بكل ما يدل عليه من قوٍل اأو فعل.

وللبيع �شيغتان:

اأ- ال�شيغ��ة الق�لي��ة: وت�شــمى الإيجــاب والقبــول، فالإيجاب هو اللفظ ال�شــادر اأوًل، مثل 

اأن يقــول البائــع: بعتك هذا الثوب بكذا، والقبول هــو اللفظ ال�شادر ثانيًا، مثل اأن يقول 
الم�شتري: قبلت.

ب-ال�شيغ��ة الفعلي��ة: وت�شــمى المعاطــاة، مثل اأن يدفع الم�شــتري رياًل اإلــى البائع وياأخذ 

بقيمتــه �شــلعة مــن دون اأن يتلفــظ اأحدهمــا ب�شــيء، ومنــه ال�شــراء عــن طريق ال�شــبكة 
العنكبوتية )النترنت( فعر�ض ال�شــركة لمنتجاتها في حكم الإيجاب، واإتمام الم�شتري 

لإجراءات البيع و�شغطه على )موافق( في حكم القبول.

اCركا¿ البيع

العاقدان

المعق�د عليه

1

2

�شيغة العقد

3

ف��ي حياتن��ا الي�مي��ة ح��الت  يت��م فيها البيع دون تلف��ظ، خالل دقيقتين اذكر ما ت�ش��تطيعه من 

اأمثلة عليها. 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................



95

ع
ي``

```
```

`ب
ل``

ا
ع

ي``
```

```
`ب

ل``
ا

44

اùbCشام البيع

التق�شيمات: تلك اأهم ياأتي مختلفة. وفيما باعتبارات البيع ينق�شم

اأوًل: اأق�شام البيع من حيُث م��ش�ُع العقد:

  اأ - مبادلة نقد بعْر�ض.

ب - مبادلة عْر�ض بعْر�ض )1( وت�شمى )المقاي�شة(. 

ج- مبادلة نقد بنقد وت�شمى ال�شرف.

 وت�شمى )المقاي�شة(. 

مثل باأمثلة منا�شبة لالأن�اع ال�شابقة.

اًل. وهذا هو الأ�شل في البيوع. اأن يكون كل من الثمن والمثمن معجَّ اأ - 
ل الثمن ويوؤخر المثمن، وهذا هو بيع ال�شلم. اأن يعجَّ ب - 

ل المثمن ويوؤخر الثمن وهو بيع الأجل، ومنه بيع التق�شيط. اأن يعجَّ ج- 
ين )الكالىء بالكالىء(. ين بالدَّ اأن يكون كل منهما موؤجال وهو بيع الدَّ د - 

م. والأنواع الثالثة الأولى مباحة، اأما الرابع فهو محرَّ

مثل باأمثلة منا�شبة لالأن�اع ال�شابقة. 

  )1( العر�ض كل مالي�ض بنقد كالثياب والأطعمة والأجهزة وغير ذلك.

ثانًيا: اأق�شام البيع من حيُث وقُت الت�شليم:

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3
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ثالًثا: اأق�شام البيع من حيث طرق تحديد الثمن:

1( بيع الُم�شاَوَمة: وهو البيع الذي ل يذكر البائع فيه راأ�ض ماله بل ي�شع �شعرًا محددًا، ويكون 

فيه نوع من الم�شاومة، وهذا هو الأ�شل في البيوع.

2( بيع الأمانة: البيع الذي يذكر البائع فيه راأ�ض ماله وي�شع �شعرا محددا لل�شلعة. وينق�شم

اأق�شام: ثالثة اإلى النوع هذا
اأ - بيع الُمرابحة: اأن يحدد البائع الثمن بزيادة على راأ�ض المال. كاأن يقول: ا�شتريتها بثمانين 

و�شاأبيعها بت�شعين، اأو بن�شبة زيادة كذا عن راأ�ض المال.
ْيعة: اأن يحدد البائع الثمن بنق�ض عن راأ�ض المال. كاأن يقول: ا�شتريتها بثمانين  ب - بيع الَ��شِ

و�شاأبيعها ب�شبعين، اأو بن�شبة خ�شم كذا عن راأ�ض المال.
�ْ�ِل�َي�ة: اأن يبيع ال�شلعة براأ�شماله فيها. كاأن يقول ا�شتريتها بثمانين و�شاأبيعها براأ�شمالها. ج- بيع التَّ

3( بيع الُمزايدة: وهو البيع الذي تعر�ض فيه ال�شلعة بدون تحديد ثمن معين؛ ليتزايد النا�ض 

في ثمنها؛ فياأخذها من يعر�ض ثمًنا اأعلى من غيره.

1/ ما الحالت التي يبيع فيها الإن�شان ب�شاعته براأ�ض مالها اأو بخ�شارة؟

اأ/........................................................................................

ب/......................................................................................

2/ اأتاأكد من فهمي واألخ�ض اأق�شام البيع في خريطة مفاهيم منا�شبة )مخطط(:

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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Tشرو• البيع 

ملح�ظات�شد ال�شرطدليلهال�شرط ومعناه

قوله تعالى: 1- ترا�شي الَعاِقَدْيِن

البي��ع   »اإنم��ا  : وقولــه 
عن ترا�ض«.)2(

ومثاله:
..........................
..........................
....................../1
....................../2

ي�شــتثنى من ذلك الإكراه 
بحق، كما لو اأكره القا�شي 
علــى  المديــن  ال�شــخ�ض 
بيــع بع�ض اأمالكه لي�شــدد 

ديونه.

الخا�شــة  الملكيــة  ونــزع 
العامــة  الم�شلحــة  لأجــل 

ب�شروطها ال�شرعية.

2- اأن يكــون كل واحد من 
الَعاِقَدْيِن جائز الت�شرف: 
بــاأن يكــون كل منهما بالغا 

عاقال ر�شيدا.

ودليل ذلك قوله تعالى: 

 º  ¹  ¸  ¶
 ¾  ½  ¼  »
 Â  Á  À  ¿

)3(.  Ã

..........................
..........................

ي�شتثنى من ذلك  اإذا اأذن 
ف ال�شغيــر  وليُّــه. وت�شــرُّ
في ال�شيء الي�شير ك�شراء 
بيــع  اأو  ونحوهــا،  حلــوى 

ماء.

العاقــد  يكــون  اأن   -3
مالــكًا للمــال اأو مــن يقوم 
مقامه، والذي يقوم مقام 
المالــك هو وكيلــه، اأو ولي 
الطفل والمجنون والو�شي 

عليهما، ونحو ذلك.

: »ل تب��ع م��ا  قولــه 
لي�ض عندك«)4(. 

فلــو باع �شــخ�ض ملــك غيره 
بغيــر اإذنــه، اأو ا�شــترى بمــال 
غيــره �شــيئًا بغيــر اإذنــه، فاإن 

العقد ل ي�شح.

ي�شــتثنى مــن ذلــك اإن اأجــاز 
وي�شــمى  ت�شرفــه،  المالــك 
هذا عنــد الفقهاء: )ت�شرف 

الف�شولي(.

ف عليها في الجدول الآتي، واأكمل الفراغات ح�شب فهمك: �شروط البيع �شبعة، تعرَّ

)1(  �شورة الن�شاء الآية 29.
)2(  رواه ابن ماجه برقم )2185( و�شححه ابن حبان برقم )4967(.

)3(  �شورة الن�شاء الآية 6.
)4(  رواه اأبو داود برقم ) 3503(، والترمذي برقم )1232(. 

)1(.
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المبيــع  يكــون  اأن   -4
مباح المنفعــة، مثل:...
...........................
...........................
...........................
...........................

اإذا  اهلل  »اإن   : قولــه 
ح��رم على ق���ٍم اأكل �ش��يٍء 

حرم عليهم ثمنه« )1(.

ــا فــيــه  ــ ــيـــع م ــال يـــجـــوز بـ ــ ف
كالخمر  مــحــرمــة،  منفعة 
............................
............................
...........................
............................

اإذا  ذلــك  مــن  ي�شــتثنى 
كان فــي المبيــع منفعــة ل 
ال�شــرورة  عنــد  اإل  تبــاح 
مثــل الميتــة، اأو تباح عند 
الحاجة مثــل كلب ال�شيد 
يجــوز  فــال  والحرا�شــة، 
بيعه اأي�شــًا، لقوله: »َثَمُن 

 .)2(
الكلب خبيث« 

5- اأن يكــون المبيــع 
مقدورًا على ت�شليمه

اأن    هريــرة  اأبــي  عــن 
: »نهــى عــن بيــع  النبــي 

الَغَرِر« )3(. 

فال يبيع �شيارًة مفقودًة، 
اأو.......................
.........................
.........................

6- يكــون المبيع معلومًا 
عنــد البائــع والم�شــتري 
والعلــم  العقــد،  وقــت 
باأمــور  يتحقــق  بالمبيــع 

منها: ....................

عــن اأبــي هريــرة  اأن 
: »نهــى عن بيع  النبــي 

الَغَرِر «. 

�شــيٍء  بيــع  ي�شــح  ل 
مجهول؛ مثل:..........
.........................
.........................

7- اأن يكون ثمن ال�شــلعة 
معلومًا وقت العقد

اأن    هريــرة  اأبــي  عــن 
: »نهــى عــن بيــع  النبــي 

الَغَرِر«. 

فال ي�شــح البيع مع الجهل 
مثل:.............. بالثمن 
.........................

..........................

..........................
..........................

)1(  رواه اأحمد برقم )2221(، واأبوداود برقم)3488(. وقال ابن القيم: اإ�شناده �شحيح.
)2(  رواه م�شلم برقم )1568(. 

)3(  اأخرجه م�شلم برقم )1513(.
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1/ مرَّ معي اأن البيع قد يك�ن �شحيًحا وقد يك�ن باطاًل، بالتعاون مع معلمي وزمالئي اأناق���ض م�شطلح 

ال�شحيح والباطل، واأت��شل اإلى تعريف منا�شب لكل منهما:

ال�شحيح:.............................................................................................

الباطل:...............................................................................................

2/ ما الفرق بين الركن وال�شرط؟ مع التمثيل لبيع افتقد �شرطًا، وبيع اختل فيه ركن.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3/يكثر في بع�ض البيئات بيع القردة والكالب ونح�ها، ماراأيك في �شرائها بق�شد الزينة؟

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4/عر�ض عليك طفل �شلعة ب�شعر مغٍر، فهل يج�ز لك �شراوؤها منه؟ولماذا؟

.........................................................................................................

.........................................................................................................

5/ م��ن الق�شاي��ا الحادث��ة ف��ي عال��م الي���م البي��ع وال�ش��راء عن طري��ق الإنترن��ت، فهل يتحقق فيه �ش��روط 

البيع؟ وما راأيك في ذلك؟ وكيف يمكن نفي الغرر عن الطرفين في هذه المعاملة؟ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
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¬fالبيع ومكا âbو

وقت البيع

 ل يتحدد البيع بوقت معين، فيجوز اإجراء العقود في اأي وقت. وي�شتثنى من ذلك ما اإذا 
كان اإجراء العقد يوؤدي اإلى الإخالل بواجٍب على الإن�شان. ومن ذلك البيع وال�شراء بعد نداء 
الجمعة الثاني لمن تلزمه ال�شالة؛ وذلك لأنه ماأمور بال�شعي ل�شماع الخطبة واأداء ال�شالة، 

لقولـه تعـالــى: 

ويلحق بذلك البيع وال�شراء لمن تلزمه ال�شالة المفرو�شة اإذا كان ذلك يوؤدي اإلى تفويتها عن 
وقتها، اأو تفويت الجماعة لمن يلزمه ح�شورها.

مكان البيع

ليـ�ض للبـيـع مكان محدد، فيجوز اإجراوؤه في اأي مكـان ما عدا الم�شاجد لما روى عبد اهلل 
.

)2(
»نهى عن ال�شراء والبيع في الم�شجد« ابن عمرو بن العا�ض  اأن النبي 

والحكمة في ذلك: هو �شيانة الم�شاجد وحفظها من اللغط وهي�شات الأ�شواق.

)1(  �شورة الجمعة الآية 9.
)2(  اأخرجه اأبو داود برقم )1079( والترمذي برقم )322( وقال: حديث ح�شن، والن�شائي برقم )714(.

.)1(
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bب�¢ المبيع

والملكية  الم�شتري،  اإلى  البائع  من  المبيع  ملكية  انتقال  يفيد  البيع  اأن  �شبق  فيما  عرفنا 
تنتقل بمجرد البيع ولو لم يح�شل تقاب�ض بين العاقدين.

فعلى �شبيل المثال: لو قال البائع: بعتك �شيارتي بع�شرة اآلف ريال، فقال الم�شتري: قبلت، 
فهذا يعني اأن ملكية ال�شيارة قد انتقلت من البائع اإلى الم�شتري ولو لم يتم نقل رخ�شة ال�شير 

)ال�شتمارة( با�شم الم�شتري، فاإذا �شلمه مفتاح ال�شيارة ونقلها من محل البيع فقد قب�شها. 

فالقب�ض اإذًا بمعنى تمكين الم�شتري من الت�شرف في ال�شلعة، والتخلية بينه وبينها، وهو 
اأمر زائد عن مجرد التملك.

بالتعاون مع مجموعتي اأكتب مفهوًما للقب�ض بعبارة اأخرى:

....................................................................................................

....................................................................................................

ما يترتب على القب�ض

يترتب على قب�ض المبيع اأمران:

الأول: ج�از الت�شرف فيه بالبيع ونح�ه، فمن ا�شترى �شيئًا، فال يجوز له اأن يبيعه قبل 

اأن يقب�شه. والأدلة على ذلك:
اأن النبي  قال: »من ابتاع طعاماً فال يبعه حتى    1- عن ابن عمر 

)1(
ي�شت�فيه«.

 )1(  رواه البخاري برقم )2136( وم�شلم  برقم)1526(.
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2- وعن حكيم بن حزام  قال: قلت: يا ر�شول اهلل، اإني اأ�شتري بيوعًا فما يحل لي منها، 
 .)1(

وما يحرم علي؟ فقال: »يا ابن اأخي اإذا ا�شتريت �شيئاً فال تبعه حتى تقب�شه« 
والحكمة في النهي عن ذلك: اأن البائع لم تنقطع عالقته بالمبيع، فقد يمتنع من ت�شليم 

المبيع ل�شيما اإذا راأى اأن الم�شتري قد ربح فيه، فيوؤدي ذلك اإلى النزاع، ومن مقا�شد 
ال�شريعة �شد الذرائع التي توؤدي اإلى العداوة والبغ�شاء بين الم�شلمين.

الثاني: انتقال ال�شمان من البائع؛ اإلى الم�شتري، فلو تلفت ال�شلعة بعد البيع وقبل اأن يقب�شها 

الم�شتري فال�شمان على البائع؛ لأن ال�شلعة تحت يده، اإل اإذا كان التلف ب�شبب الم�شتري.
قب�شها  من  فامتنع  ال�شلعة  قب�ض  من  الم�شترَي  البائُع  مّكن  اإذا  ما  ذلك  من  وي�شتثنى 

ط في قب�شها. فت�شررت اأو تلفت فال�شمان على الم�شتري لأنه فرَّ

ابن  والبيهقي )10679(، والحديث �شححه  والدارقطني )2820(  اأحمد برقم )15316( وابن حبان في �شحيحه )4985(   )1( رواه 
حبان، وقال عنه البيهقي: »اإ�شناده ح�شن مت�شل«، وح�شنه النووي )المجموع 271/9( وقال ابن القيم: »وهذا اإ�شناد على �شرطهما، 

�شوى عبد اهلل بن ع�شمة، وقد وثقه ابن حبان، واحتج به الن�شائي« تهذيب ال�شنن 276/9 مع عون المعبود.

كيفية قب�شها ح�شب العرفال�شلعة

بالتخليه بينها وبين الم�شتريالعقارات كالمنازل والأرا�شي

بنقلها من مكانهاالأطعمة والثياب والأجهزة

بتناولها باليدالذهب والف�شة والجواهر

بتناولها، اأو بقيدها في الح�شاب الم�شرفيالنقود

بتحريكها واإخراجها من مو�شعها.ال�شيارات

يرجع في تحديد القب�ض اإلى العرف، وه� يختلف من �شلعة اإلى اأخرى، واإليك بع�ض الأمثلة على ذلك:

ما يح�شل به القب�ض
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بيِّن حكم الت�شرف في ال�شلعة، وعلى من يك�ن ال�شمان ل� تلفت اأو تعيبت مع بيان ال�شبب في الحالت الآتية:

ال�شببال�شمان حكم الت�شرفالمثال

ا�شــترى اأحمــد �شــيارة من 
واأخذهــا  وت�شــلمها،  فهــد، 
لمنزلــه؛ علــى اأنهما �شــوف 

ينقالن ملكيتها غدا.

ا�شــترى علــي مــن ممــدوح 
جوال وقبل اأن ي�شلمه ممدوح 

�شقط من يده وانك�شر.

ا�شترى محمد من عبداهلل 
مفتاحــه،  وت�شــلم  منزلــه، 
وتواعــدا بعــد غــد للذهاب 
اإلى المحكمة اأو كتابة العدل 

لنقل الملكية.
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الîِيار ف« البيع     

1/ا�ش��ترى �ش��لطان �ش��اعة، وقبل خروجه من معر�ض ال�شاعات قال: �شكراً، ل اأريد 

ال�شاعة، فاأعاد عليه البائع نق�ده.

وا�شترى حمد �شاعة من المعر�ض نف�شه، ثم خرج من المعر�ض، وعاد بعد �شاعة، 

وق��ال: �ش��كراً، ل اأري��د ال�ش��اعة، فرف���ض البائع اإع��ادة نق�ده، وق��ال: ل اأقبل اإعادة 

ال�شاعة؛ مع اأن ال�شاعة بحالتها التي اأخذها عليها.

ما الفرق بين الحالتين، علماَ اأن البائع محق فيهما؟

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

      2/ا�ش��ترى فه��د جه��از ج���ال جدي��د وقال للبائع: اأ�ش��اور اأخ��ي اإلى الغد، ومن الغد 

عاد اإليه وقال: �شكراً، ل اأريد الجهاز، فاأعاد عليه البائع نق�ده.

وا�شترى بدر جهاز ج�ال جديد من البائع نف�شه، ومن الغد رجع اإليه وقال: �شكراً، ل 

اأريد الجهاز، فرف�ض البائع اإعادة نق�ده، وقال: ل اأقبل اإعادته؛ مع اأن الجهاز بحالته 

التي اأخذه بها.

ما الفرق بين الحالتين، علما اأن البائع محق فيهما؟

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
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لتتعرف اأكثر على الفرق بين هذه الحالت، واأحكامها ال�شرعية واأدلتها، وحكمة الت�شريع فيها، 
اقراأ هذا المو�شوع.

تعريف الِخيار

ا�شم م�شدر من الختيار، وهو ال�شطفاء والنتقاء. الخيار في اللغة:

وفي ال�شطالح: هو حق المتعاقدين في اختيار ف�شخ العقد اأو اإم�شائه.

اأن�اع الِخيار 

للخيار عدة اأن�اع، منها ما ياأتي:

الن�ع الأول: ِخيار المجل�ض

العاقدين واحًدا  التعاقد، فما دام المكان الذي ي�شم كال  اأو  التبايع  المراد بالمجل�ض مكان 
فلكل واحد منهما الخيار في اإم�شاء العقد اأو ف�شخه اإلى اأن يتفرقا.

ودليل ذلك حديث حكيم بن حزام  اأن النبي  قال: »البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، 

.
)1(

فاإن �شدقا وبيَّنا ب�رك لهما في بيعهما، واإن كذبا وَكَتَما ُمِحَقْت بركة بيعهما« 

يثبت خيار المجل�ض للعاقدين من حين العقد حتى يتفرقا باأبدانهما من المكان الذي تعاقدا 
الخيار حتى  بالهاتف مثاًل فمدة  العقد قد تم  واإذا كان  ر،  َق�شُ اأم  المجل�ض  فيه، �شواء طال 

انتهاء المكالمة.

اإغالق �شفحة  ت�شتمر حتى  الخيار  العالمية )الإنترنت( فمدة  ال�شبكة  واإذا كان عن طريق   
اإن كان قد تم بتعبئة نموذج �شراء  اأما  اإن كان البيع قد تم بمحادثة،  المحادثة التي بينهما 
ثم اإر�شاله اإلى البائع، فتعبئة نموذج ال�شراء ثم اإر�شاله اإلى البائع يعد اإيجابًا، واإر�شال البائع 

اإ�شعارًا بما يفيد الموافقة ُيعُّد قبوًل، وباإر�شال هذا الإ�شعار تنهى مدة الخيار.

 )1( اأخرجه البخاري برقم )2079(، وم�شلم برقم )1532(.

مدة الِخيار
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بالتعاون مع مجم�عتك اذكر ثالث �ش�ر من التعاقد، مبيًنا متى ينتهي خيار المجل�ض في كل منها:

متى ينتهي خيار المجل�ضال�ش�رةم

1.................................................
.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

2.................................................
.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

3.................................................
.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

نفي الِخيار اأو اإ�شقاطه 

يجوز نفي خيار المجل�ض واإ�شقاطه.
البيع  ويلزم  بينهما،  خيار  ل  اأن  على  العقد  قبل  العاقدان  يتفق  اأن  الِخيار:  ونفي 

بمجرد العقد.
وهذا  الخيار،  اإ�شقاط  على  التفرق  وقبل  العقد  بعد  يتفقا  ثم  يتبايعا  اأن  واإ�ش��ق�����اط��������ه: 

لو كانا معا في �شفينة  العقد طوياًل؛ كما  اإذا كان مجل�ض  اإليه  يلجاآن  قد 
�شغيرة، اأو في طائرة ونحوهما، فيلزم العقد من حين اإ�شقاط الخيار.
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�ش�رة اإ�شقاط الخيار�ش�رة نفي الخيار

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

من خالل فهمك لما تقدم؛ و�شح معنى نفي الخيار واإ�شقاطه؛بذكر �ش�رة واقعية لكل منهما:

التحايل لأجل اإ�شقاط الِخيار

 )1(  اأخرجه الترمذي برقم )1247(، وقال: حديث ح�شن �شحيح.

عن عبد اهلل بن عمرو  اأن النبي  قال: »المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، اإل اأن تك�ن �شفقة خيار، ول يِحلُّ 
 .

)1(
له اأن يفارَق �شاحَبه خ�شية اأن ي�شتقيله« 

اقراأ الحديث بتمعن، ومن خالله:

1. ا�شتنتج حكم التحايل لإ�شقاط خيار المجل�ض، مبينا ال�شاهد من الحديث على ما تق�ل:

..........................................................................................

..........................................................................................

2. اذكر �ش�رتين ت��شح من خاللهما كيفية التحايل لإ�شقاط خيار المجل�ض.

 اأ -...................................................................................

ب -...................................................................................
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تبايع رجالن في المجل�ض، وبعد قليل 
اأحدهما في الذهاب لدورة  ا�شتاأذن 

المياه.

ا�شترى رجل من �شاحب محل �شلعة 
ثم خرج لل�شراء من المحل المجاور.  

بعد اأن تعرفت على خيار المجل�ض، تعاون مع زميلك في التما�ض الحكمة والفائدة من م�شروعيته.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

بين في ال�ش�ر الآتية مدى انقطاع خيار المجل�ض من عدمه، مع ذكر ال�شبب.

ال�شببانقطاع خيار المجل�ض من عدمهال�ش�رة

تبايــع رجالن فاأ�شــرع اأحدهما بالخروج، 
ثم رجع.

تبايع رجالن وهما في ال�شيارة، وبعد 
قليــل نــزل اأحدهمــا للم�شــرف وبقي 

الآخر في ال�شيارة.



109

ع
ي``

```
```

`ب
ل``

ا
ع

ي``
```

```
`ب

ل``
ا

44

الن�ع الثاني: ِخيار ال�شرط

وهو اأن ي�شترط العاقدان اأو اأحدهما اأن له الخيار في ف�شخ البيع اأو اإم�شائه مدة معلومة.
اأحل  اأو  اإل �شرطاً حرم حالًل  الم�شلم�ن على �شروطهم   « : ويدل على ثبوته قول النبي 

 .
)1(

حراماً« 

�شروطه

ي�شترط ل�شحة خيار ال�شرط �شرطان:
لب العقد اأو قبله. 1- ترا�شي الطرفين، �شواء ح�شل التفاق في �شُ

2- تحديد المدة، ولو طالت.
انتهاوؤه

ينتهي خيار ال�شرط وي�شبح العقد لزمًا باأحد اأمرين هما:
1. انتهاء المدة المتفق عليها.

2. اأو باتفاقهما على قطع الخيار في اأثناء المدة، لأن ذلك حق لهما فكان لهما قطعه.

بالتعاون مع مجم�عتك اذكر ثالثة اأمثلة على خيار ال�شرط، مراعيا فيها ما تقدم من ال�شروط:

........................................................................................................-1

.........................................................................................................-2

.........................................................................................................-3

الن�ع الثالث: ِخيار العيب

على �ش�ء فهمك لما تقدم من اأن�اع الخيار؛ يمكنك بيان معنى خيار العيب:

...............................................................................................

 )1(  رواه اأبو داود برقم )3594(، والحاكم برقم )2309(، والألباني في اإرواء الغليل )1303(.



110

على �ش�ء هذا ال�شابط للعيب، اذكر بالتعاون مع زمالئك � ثالثة اأمثلة على العي�ب 

الخفية التي ت�ؤثر في ثمن ال�شلعة، ويجب على البائع بيانها.

.......................................................................................-1

.......................................................................................-2

.......................................................................................-3

حكم كتمان العيب

ٌن للم�شتري، وقد يكون العيب َخِفيًّا ل ي�شاهده الم�شتري  قد يكون العيب ظاهًرا م�شاهًدا فهذا َبيِّ
  ويعلم به البائع، فهذا يجب على البائع بيانه للم�شتري، واإل كان غا�شًا له، فعن اأبي هريرة
ْبرة طعام - يعني كومة طعام - فاأدخل يده فيها، فنالت اأ�شابعه بلال،  اأن النبي   مر على �شُ
فقــال: »م��ا ه��ذا ي��ا �شاحب الطعام؟« قال: اأ�شابته ال�شــماء يا ر�شــول اهلل يعنــي المطر قال: 

 .)1(
»اأفال جعلته ف�ق الطعام كي يراه النا�ض، من غ�ض فلي�ض مني«

وعــن عقبــة بــن عامــر  قال: �شــمعت النبي   يقول: »الم�ش��لم اأخ��� الم�ش��لم، ول يحل 
 .

)2(
لم�شلم باع من اأخيه بيعا وفيه عيب اإل بينه له« 

حقيقة العيب واأمثلته:

ما حقيقة العيب الذي ترد به ال�شلعة؟

كل ما كان من �شاأنه اأن ينق�ض من ثمن ال�شلعة فهو عيب يجب بيانه للم�شتري.

)1( رواه م�شلم برقم )102(.
)2( اأخرجه ابن ماجه برقم )2246(، والحاكم في م�شتدركه برقم )2152( و�شححه على �شرطهما ووافقه الذهبي، وقواه �شيخ الإ�شالم 

ابن تيمية في بيان الدليل �ض 248.
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1- هل تنق�ض قيمة ال�شيارة )الُم�َشْمَكَرِة( عن غيرها؟ 

......................................................................................

•هل يجب بيان ك�ن ال�شيارة قد �شبق )و�ُشْمِكَرْت(؟
......................................................................................

•لماذا؟................................................................................

2- اكت��ب ر�ش��الة ق�شي��رة للباعة تذكرهم فيها بتحريم الغ���ض واأهمية ت��شيح 

العي�ب للم�شتري:

   عــن حكيــم بــن حــزام  اأن النبــي   قال:»البيِّع��ان بالخي��ار ما لم يتفرق��ا، فاإن 
 .

)1(
وَكَتَم��ا ُمحقت برك��ة بيعهما« وبين��ا ب���رك لهما ف��ي بيعهم��ا واإن كذبا �شدق��ا

اقــراأ هــذا الحديــث بتمعن ــ مالحظا الكلمــات التي تحتها خط ــ، ثم اكتــب عليه تعليًقا 
منا�شًبا للمو�شوع.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

)1( اأخرجه البخاري برقم )2079(، وم�شلم في البيوع، باب ال�شدق في البيع برقم )1532(.
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2/ ا�ش��ترى اأحمد من زميله جهاز حا�ش��ب اآلي؛ بمبلغ األف ريال، ثم وجد فيه عيبا، فتحاكما اإليك، 

فق��ال اأحم��د: اأن��ا ا�ش��تريته ول��م يبين العي��ب الذي فيه، وقال زميله: لقد ا�ش��تراه وه��� يعلم اأنه 

م�شتعمل.

 فبم تحكم بينهما؟ مع الدليل والتعليل.

..................................................................................................

..................................................................................................

ما يثبت للم�شتري

من ا�شترى �شلعة ثم تبين اأن فيها عيبًا لم يكن يعلم به قبل ال�شراء، فاإنه يخيَّر بين اأمرين:
الأول: رد ال�شلعة واأخذ الثمن الذي دفعه كاماًل.

العيب،  من  �شليمة  ال�شلعة  م  ُتقوَّ اأن  والأر���ض ه�:  الأر�ــض،  واأخذ  ال�شلعة  اإم�شاك  والثاني: 

م  مع وجوده، وُتعَرف ن�شبة النق�ض، فَيُرّد البائع على الم�شتري بمثل هذه  ثم ُتَقوَّ
الن�شبة من الثمن.

بـ 100 �شليمة  ال�شلعة  مت  فُقوِّ فيها عيبا،   الم�شتري  بـ 120 فوجد  �شلعه  باع  لو  ذل��ك:  مثال 

بُع�شر  البائع  الم�شتري على  فيرجع  الُع�شر،   بينهما  فالن�شبة  بـ 90  معيبة  مت  وُقوِّ
الثمن وهو 12.

1/ بالتعاون مع مجم�عتك: اذكر �ش�رتين لخيار العيب:

ال�شورة الأولى: اختار فيها الم�شتري رد ال�شلعة واأخذ نقوده:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ال�شورة الثانية: اختار فيها الم�شتري الإبقاء على ال�شلعة واأخذ الأر�ض:

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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الن�ع الرابع: ِخيار التدلي�ض 

 تعريفه:  

التدلي�ض: اأ�شله من الدل�ض، وهو الظالم.

والمراد به هنا: فعل �شيء تزيد به ال�شلعة عن ثمنها الحقيقي.

مثاله: تغيير مالمح ال�شيارة لإيهام الم�شتري باأنها جديدة، اأو تنظيف الذهب القديم وبيعه 

على اأنه ذهب جديد، اأو تغيير عداد ال�شيارة لإيهام الم�شتري اأنها لم تقطع اإل م�شافة قليلة، اأو 
اإخبار الم�شتري كذبًا بموا�شفات عالية في ال�شلعة ولي�شت في الحقيقة كذلك.

حكم التدلي�ض والِخيار فيه

التدلي�ض محرم؛ لما فيه من الغ�ض والخداع والكذب. ودليل ذلك الحديث ال�شابق عن اأبي هريرة 
.)1(

اأن ر�شول اهلل  قال: »من غ�ض فلي�ض ِمنِّي «
ومن ا�شترى �شلعة، ثم علم اأنها غير مطابقة للموا�شفات التي اأُخبر بها، اأو اأُوهم بها فله الخيار 

في اإعادة ال�شلعة  واأخذ ما دفعه، اأو الإبقاء عليها وقبولها.

)1( رواه م�شلم برقم )102(.
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اإذا ا�شترط البائع على الم�شتري البراءة من العيوب التي في ال�شلعة وقبل الم�شتري بهذا ال�شرط، فهل يبراأ البائع بذلك؟ 
وهل يحق للم�شتري المطالبة فيما لو تبين فيها عيب؟

لهذه الم�شاألة حالن:
اأو  ال�شيارة ينق�ض زيتها،  اأن يقول:  البائع به، مثل  اأخبره  باأن  اإذا كان الم�شتري يعلم  بالعيب،  الحال الأولى: 

كان العيب ظاهرًا، مثل اأن تكون ال�شيارة م�شدومة واآثار ال�شدمة ظاهرة، فاإن البائع يبراأ من ذلك العيب، ولي�ض 
للم�شتري الخيار من اأجله. 

الحال الثانية: األ يعلم الم�شتري بالعيب، وي�شترط البائع البراءة من كل العيوب التي قد تظهر في ال�شلعة، كاأن 

يقول: بعتك ب�شرط البراءة من كل عيب تجده في ال�شلعة، اأو بعتك ال�شيارة على اأنها كومة حديد، اأو بعتك الدار على 
اأنها كومة تراب، ونحو ذلك من العبارات التي يق�شد منها اأن يقبل الم�شتري بال�شلعة بما فيها من العيوب.

فالحكم في هذه الحال اأن البائع يبراأ من العيوب اإن كان ل يعلم بها عند البيع، لأن الحق للم�شتري وقد ر�شي باإ�شقاط 
حقه، اأما اإذا كان البائع يعلم اأن في ال�شلعة عيبًا فكتمه وا�شترط على الم�شتري البراءة من العيوب التي قد تظهر في 

.
)1(

»من غ�ض فلي�ض مني«  : ال�شلعة فاإنه ل يبراأ بذلك، لأنه غ�ض وتدلي�ض، وقد قال ر�شول اهلل 

ال�شرو• ف« البيع

تعريفها 

تعرف ال�شروط في البيع  باأنها:  اإلزام اأحد المتعاقدين الآخر ب�شبب العقد ما له فيه منفعة، 

اأي غر�ض �شحيح.
مثالها: ا�شترى محمد �شيارة وا�شترط على البائع نقلها اإلى مدينة اأخرى. 

الفرق بين ال�شروط في البيع و�شروط البيع:

الأول: اأن وا�شع �شروط البيع هو ال�شارع، بينما ال�شروط في البيع ي�شترطها اأحد المتعاقدين 

على الآخر.
ال�شروط فيه فيثبت  اأحد  اإذا اختل  العقد، بخالف ما  البيع ف�شد  اإذا اختل �شرط  الثاني: 

الخيار للم�شترط ول يف�شد البيع.

  )1( الحديث �شبق تخريجه �ض 113.

البيع H�شر• البراAة

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U4-L7
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البيع بشرط البراءة و الشروط في البيع

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-البيع

المشترك

الثانوية مقررات
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اأن�اع ال�شروط في البيع  

تنق�شم ال�شروط في البيع اإلى ق�شمين:

الق�شم الأول: ال�شروط ال�شحيحة الجائزة

ــل: قــولــه تــعــالــى:                                                                                                          ــشـ ــذا الأ�ـ ــد دل عــلــى هـ ــروط فــي الــبــيــع، وقـ ــش ــ� ــذا هــو الأ�ـــشـــل فــي ال وهــ
،                                                                             ، ومن الوفاء بالعقد الوفاء بما �شرط فيه.

 وحديث عمرو بن عوف المزني  اأن ر�شول اهلل  قال: » الم�شلم�ن على �شروطهم، 
 .

)2(
اإل �شرطا حرم حالل، اأو اأحل حراما« 

اإباحتها  في  فكان  النا�ض  رغبات  لختالف  وذلك  به؛  الوفاء  يجب  ال�شروط  من  النوع  وهذا 
واإيجاب الوفاء بها موافقة للحكمة التي من اأجلها اأبيح البيع.

اأمثلة اأخرىمثالهن�ع ال�شرطم

1
ال�شــروط الموافـقة 

للمق�شود من العقد)3(
اأن يكون الثمن حالًّ اأو نقًدا.

..............................
..............................

ا�شتراط الرهن اأو الكفالـة.ال�شروط التوثيقية2
..............................
...............................

ال�شروط الو�شفية3

اأن ي�شــترط الم�شتري �شفة معينة 
كاأن  الثمــن،  فــي  اأو  المبيــع  فــي 
ي�شــتري �شــيارة وي�شــترط اأن يكون 
لونها اأخ�شر، اأو ي�شترط اأن يكون 

الثمن اأو بع�شه موؤجاًل.

..............................
..............................
..............................
..............................

وال�شروط ال�شحيحة اأن�اع منها:

)1( �شورة المائدة الآية 1.
)2( الحديث �شبق تخريجه �ض 109.

)3( المق�شود من العقد هو الأثر الناتج عنه، فالبيع مثاًل يترتب عليه اآثار متعددة منها انتقال ملكية المبيع من البائع اإلى الم�شتري، 
ووجوب ت�شليمه للم�شتري، فلو ا�شترط الم�شتري اأن ي�شلمه البائع ال�شلعة فيقال عن هذا ال�شرط: اإنه موافق للمق�شود من العقد اأو 

لمقت�شى العقد بحيث لو لم يذكر هذا ال�شرط لكان لزما للبائع بمقت�شى العقد الذي بينهما، فذكر هذا ال�شرط يعد توكيًدا.

)1(
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4
ا�شتراط البائع نفًعا 

معلوًما في المبيع
اأن ي�شــكن البائع المنــزل المبيع 

�شهًرا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

َمُة الق�شم الثاني: ال�شروط الفا�شدة الُمَحرَّ

: »كل �شرط لي�ض في كتاب  وهذا الق�شم من ال�شروط ل يجوز ا�شتراطه ول ي�شح، ولو �شرط فال يلزم الوفاء بها، لقوله 
: »لي�ض في كتاب اهلل«: اأي لي�ض في حكم اهلل و�شرعه. اهلل فهو باطل واإن كان مائة �شرط« )1(، وقوله 

وال�شروط الفا�شدة على ن�عين:

الن�ع الأول: ال�شروط التي جاءت ال�شريعة بالمنع منها، مثل اأن يجمع بين ال�شلف والبيع، كاأن يقر�ض زيد خالدًا 

اآلف ريال، فهذا ال�شرط  اأن يبيع خالد �شيارته لزيد بع�شرة  اأن يردها بالمبلغ نف�شه، ب�شرط  األف ريال على  مائة 
محرم لأنه ذريعة اإلى الربا)2(، فقد تكون قيمة ال�شيارة اأكثر من ذلك ولكن خالدًا ر�شي بذلك لأجل القر�ض، وقد 

 .)3(
: »ل يحل �شلف وبيع«  دل على تحريم ذلك قوله 

الن�ع الثاني: ال�شروط المخالفة للمق�شود من العقد، مثل اأن يبيعه �شيارة ب�شرط األ ي�شتعملها الم�شتري، فهذا 

ال�شرط يخالف المق�شود من عقد البيع، اإذ المق�شود من عقد البيع ا�شتعمال المبيع وال�شتفادة منه.

)1(  اأخرجه البخاري برقم )2729(، وم�شلم برقم )1504(.
)2(  لأن المقر�ض اإذا ا�شترط منفعة على المقتر�ض فهو ربا.

. 3(  اأخرجه اأبوداود برقم )3504(، والترمذي برقم )1234(. من حديث عبداهلل بن عمرو(
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11  ما الحكمة من اإباحة البيع؟ 

22  اإذا تبين للم�شتري في بيع الأمانة اأن البائع ا�شتراها باأقل مما ذكر له فما الحكم؟

33  بين الحكم فيما اإذا باع �شخ�ض ملك غيره بدون اإذنه، اأو ا�شترى بمال غيره �شيئًا بدون اإذنه. 

44  �شروط �شحة البيع �شبعة، بين مدى ا�شتراطها في كل بيع من عدمه.

  بين المراد بكل مما ياأتي:

اأ  - قب�ض المبيع.

ب  - جائز الت�شرف.
ج - المعاطاة.

  بين كيفية القب�ض في الأ�شياء الآتية:

    ال�شيارات، الأقالم، الكتب، الثياب، المزارع، الإبل، النقود.

  ما الأحكام التي تترتب على قب�ض المبيع؟

  علل ت�شمية ما ياأتي: 

اأ  - بيع الف�شولي.
ب - بيع الأمانة.

99  اكتب مفهوما من اإن�شائك لكل مما ياأتي:

اأ  - خيار المجل�ض.
ب  - خيار ال�شرط.

ج  - خيار العيب.

1010  اإذا �شاألك �شخ�ض عن معنى اإ�شقاط الخيار اأو نفيه، فماذا يكون جوابك له باأ�شلوب مب�شط؟

1111  مثل بمثال واحد من اإن�شائك لكل مما ياأتي:

اأ  - خيار التدلي�ض.
ب  - خيار العيب.
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1212  قارن بين ال�شروط الموافقة لمقت�شى العقد والمخالفة له، من حيث: حقيقة كل منهما، وحكمه، ومثاله.

1313  بين المراد بكل مما ياأتي:

اأ  - ال�شروط التوثيقية.
ب  - ال�شروط الو�شفية.

: »البيع��ان بالخي��ار م��ا ل��م يتفرقا، فاإن �شدقا وبينا ب�رك لهما في بيعهما واإن كذبا وكتما محقت  1414   قــال  

بركة بيعهما«، عدد الأمور التي ا�شتدل عليها بهذا الحديث في الدر�ض الذي بين يديك.
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البي�ع البي�ع 

المحرمةالمحرمة

ت������درك اأ�����ش�����ل ال��ك�����ش��ب ال���ح���رام   .1

واأ�شباب تحريمها. 

تحر�ض على اأ�شباب الك�شب الحالل.  .2

تحذر من اأ�شباب الك�شب الحرام.  .3

تعرف اأهم �ش�ر الغ�ض المحرمة.  .4

تعرف اأهم �ش�ر النج�ض المحرمة.  .5

ت��ج��ت��ن��ب ال��ب��ي��ع ع��ل��ى ب��ي��ع اأخ��ي��ك   .6

الم�شلم وال�ش�م على �ش�مه.

تميز الحتكار المحرم من غيره.  .7

تحذر من بيع ما ي�شتعان به على   .8

مع�شية اهلل تعالى.

تعرف اأن�اع الربا.  .9

10. تفرق بين ربا البي�ع وربا الدي�ن.

11. تعرف اأهم الق�اعد في باب الربا.

12. تعرف اأهم اأحكام ال�شرف.

13. تميز بين بيع العينة والت�رق.

14. تعرف معنى الغرر في المعامالت 

واأهم �ش�ره.

15. تدرك العالقة بين الغرر والقمار.

16. تدرك حقيقة القمار.

 اأخي الطالب: يت�قع منك بعد درا�شتك لهذه ال�حدة اأن:

17. تمثل ل�ش�ر من القمار م�ج�دة 

في ال�اقع.

الم�شتملة  المعامالت  18. تحذر من 

على القمار.

19. تميز بين اأن�اع التاأمين.

20. تحذر المعامالت الم�شتملة على 

الظلم اأوالربا اأوالغرر.

اأن�������اع  ت���ح���ري���م  ع���ل���ى  ت�������ش���ت���دل   .21

المكا�شب المحرمة.

واأنت  الإيمانية  الأخ���ة  ت�شت�شعر   .22

ت��ج��ت��ن��ب اأن��������اع ال���ب���ي����ع وال��م��ك��ا���ش��ب 

المحرمة.

اأح���ك���ام  اأه�����م خ�����ش��ائ�����ض  ت���ع���رف   .23

المتعلقة  ال�����ش��رع��ي��ة  ال��م��ع��ام��الت 

بالمكا�شب المحرمة.

24. تحر�ض على تحذير الآخرين من 

ال�ق�ع في المكا�شب المحرمة.

25. ت����درك ال��ح��ك��م��ة م��ن ال��ن��ه��ي عن 

المكا�شب المحرمة.

ال�حدة

الخام�شة
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مة مة البي�ع اŸحرَّ  البي�ع اŸحرَّ

من محا�شن ال�شريعة الإ�شالمية ومظاهر �شماحتها اأن المعامالت المحرمة فيها مح�شورة 
في دائرة �شيقة، بخالف المعامالت المباحة؛ فاإنه ل حدود لها، اإذ الأ�شل في المعامالت هو 

الحل، كما تقدم. والناظر في المعامالت المحرمة يلحظ الأمور الآتية:
1- اأنها محدودة في نطاٍق �شيق.

2- اأن اهلل لم يحرم �شيئًا من المعامالت اإل واأباح بدائل كثيرة تغني عنه من المباحات.
3- اأن التحريم في المعامالت اإنما يكون في الغالب لما ت�شتمل عليه من الظلم، فكان في 

منعها م�شلحة للعباد ودفعًا لآثارها ال�شيئة عن المجتمع.

اأ�شباب الك�شب المحرم

ذكر اأهل العلم اأن الك�شب المحرم في المعامالت يرجع في الغالب اإلى 

واحٍد من اأ�شباٍب ثالثة، وهي:

ال�شبب الأول الظلم

متى ما ا�شتملت المعاملة على ظلٍم من اأحد العاقدين لالآخر اأو لغيرهما، فاإنها تكون محرمة. 
والأ�شل في ذلك قول اهلل تعالى:      

                                                                                                                     ، والظلم يف�شد 
الر�شا في العقد، فهو من اأكل المال بالباطل.

والظلم في البيوع له �شور متعددة، منها:

اأوًل:الغ�ض

عليه في حقيقة  باأح�شن مما هي  ال�شلعة  باإظهار  اأو  ال�شلعة،  في  التي  العيوب  بكتمان  ويكون 
.)2(

الأمر، وهو محرم؛ لقوله عليه ال�شالة وال�شالم: »من غ�ض فلي�ض مني«

)1(  �شورة الن�شاء الآية 29.
)2(  الحديث �شبق تخريجه �ض 113.

)1(

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U5-L1
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الكسب المحرم بسبب الظلم

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-البيوع المحرمة

المشترك

الثانوية مقررات
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 بالتعاون مع مجموعتك مثل بما ل يقل عن ثالث �شور للغ�ض التي قد تراها اأو ت�شمع بها في واقعك؛ مبيًنا وجه الغ�ض.

�ش�ر للغ�ض باإظهار ال�شلعة باأح�شن مما هي عليه�ش�ر للغ�ض بكتمان العي�ب في ال�شلعة

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

ثانًيا: النْج�ض

تعريفه:

النْج�ض في اللغة: الإثارة، ماأخوذ من قولك: نج�شت ال�شيد اإذا اأثرَته، فكاأن الناج�ض يثير كثرة الثمن بنج�شه.

وفي ال�شرع له �ش�ر متعددة، منها: 

ال�ش���رة الأول��ى للنج���ض: اأن يزيــد فــي ثمن ال�شــلعة فــي المزاد وهو ل يريد �شــراءها، �شــواء كان ذلــك باتفاق بين 

ل(، اأم كان ذلك بغير اتفاق بينهم، بــل يزيد فيها من قبل  الناج�ــض و�شاحــب ال�شــلعة اأم بينه وبين ال�شم�شــار )الــدلَّ
نف�شه مع عدم رغبته في ال�شراء.

مثال ذلــك:..........................................................................................................

......................................................................................................................

الهيئة ال�شع�دية للملكية الفكرية:

ه��ي هيئ��ة حك�مي��ة تت�ل��ى تنظيم مجالت الملكي��ة الفكرية ف��ي المملكة، ودعمه��ا وتنميتها 

ورعايتها وحمايتها واإنفاذها، والرتقاء بها وفق اأف�شل الممار�شات العالمية.

عب��ر مرك��ز م�ش��ادر التعل��م ق��م بالدخ�ل عل��ى م�قع الهيئة على �ش��بكة المعل�م��ات والتعرف 

على ما تقدمه من خدمات لحماية الحق�ق المعن�ية والفكرية.

اإثراء
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حكم النْج�ض

النْج���ض ح��رام، لحديــث عبــد اهلل بــن عمر   قــال: »نهى النب��ي  عن النَّْج���ض« )1(، واأمــا البيع فاإنه 

�شحيح، ويثبت للم�شتري الخيار بين رد المبيع اأو اإم�شاكه اإذا غبن غبنًا خارجًا عن المعتاد.

ثالًثا: بيع الرجل على بيع اأخيه، و�شراوؤه على �شرائه، و�َشْ�ُمُه على �َشْ�ِمِه، واإجارته على 

اإجارته ونح� ذلك.

الأمثلة:

1- مثال بيع الرجل على بيع اأخيه:........................................................................

........................................................................................................     

2- ومثال �شرائه على �شرائه:.............................................................................

.........................................................................................................    

3- ومثال �َشْوِمِه على �َشْوِمِه:...............................................................................

.........................................................................................................    

دليل التحريم:

عــن اأبــي هريــرة اأن النبي   قال: »ول يبع بع�شكم على بيع اأخيه« متفق عليه، ولم�شــلم: »ل ي�ُشــم 
الم�شلُم على �َشْوِم الم�شلِم« )2(.

وعن عقبة بن عامر  اأن ر�شول اهلل   قال: »الم�ؤمن اأخ� الم�ؤمن فال يحل للم�ؤمن اأن يبتاع على بيع 
  .)3(

اأخيه، ول يخطب على خطبة اأخيه حتى يذر« 

ول يحرم ال�شــوم على �شــوم اأخيه اإل بعد ركون كل منهما اإلى الآخر، اأما اإذا كانا في مرحلة المفاو�شة ولم 
يتفقا على �شيء محدد فال يحرم �شوم �شخ�ضٍ ثالث حينئذ. 

)1( رواه البخاري برقم )2142(،و م�شلم برقم)1516(.
)2( اأخرجه البخاري برقم ) 2139(، وم�شلم برقم) 1412(.

)3( رواه م�شلم برقم )1414(.

ال�ش�رة الثانية للنج�ض: اأن ي�شف البائع ال�شلعة بما لي�ض فيها؛ ليثير رغبة الم�شتري ل�شرائها.

ذلــك:................................................................................................. مثال 
.............................................................................................................
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اإذا تقدم �شخ�ض لعمٍل اأو وظيفة، وقبلته جهة العمل، فما راأيك في مناف�شة �شخ�ض اآخر له ليحل محله؟ ولماذا؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

حكمة النهي 

بالتعاون مع مجم�عتك ا�شتنتج الحكمة من تحريم ما تقدم.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

رابًعا: الحتكار

هو حب�ض ال�شلعة عن النا�ض مع حاجتهم اإليها؛ ليزداد الطلب عليها، ثم بيعها ب�شعر مرتفع. تعريفه:

حكمه: اتفق الفقهاء على تحريم الحتكار من حيث الجملة.

 اأي: عا�ٍض.  
)1(

 »Åاأن النبي  قال: »ل يحتكر اإل خاط  والدليل على ذلك: حديث معمر بن عبد اهلل

�شروطه:

ماً اإل ب�شرطين: ل يك�ن الحتكار محرَّ

الأول: اأن يكون في وقت الغالء، فاأما حب�ض ال�شلع في وقت الت�شاع والرخ�ض فال يعد احتكارًا.

والثان��ي: اأن يكــون في ال�شــلع التي يحتاج اإليها النا�ــض، ويت�شررون بحب�شــها عنهم، كاأقوات الآدمييــن، والبهائم، والوقود، 

ومواد البناء الأ�شا�شية، ونحو ذلك، واأما ما ل يت�شرر النا�ض بحب�شه من ال�شلع الكمالية فال يحرم احتكاره.

)1( اأخرجه م�شلم برقم )1605(.
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حماية الحق�ق المعن�ية والفكرية

جرت العادة في كثير من ال�شلع الم�شنعة اأن منتجيها ي�شترطون حماية حقهم في البتكار، فيمنعون غيرهم 
من تقليدهم في طريقة الت�شنيع اأو في العالمة التجارية، ويحتكرون اإنتاج تلك ال�شلع لأنف�شهم، ومثل ذلك 
اأي�شًا في المواد العلمية والإعالمية، كالكتب والأ�شرطة والبرامج الحا�شوبية، حيث يمنع اأ�شحابها غيرهم 

من تقليدها اأو ن�شخها. 
وهذه الحماية جائزة �شرعًا، ويجب رعايتها، ول تعد من الحتكار المحرم؛ لأمور:

1- لأن هذه الحقوق مملوكة لأ�شحابها، وتقليدها اأو ن�شخها يعد تعديًا على حٍق مملوٍك لالآخرين.
2- لأن هذه الحقوق لي�شت من ال�شلع ال�شرورية التي يت�شرر النا�ض بحب�شها اأو بارتفاع ثمنها.

3- لأن من ي�شتري هذه الأ�شياء قد �شرط عليه عدم بيعها اأو ن�شخها، فيجب عليه الوفاء بذلك ال�شرط. 

خام�ًشا:................................................... )بعد قراءتك لما �شبق �شع له عنواًنا منا�شًبا(

اأمامك عدة �ش�ر من المعامالت، بيِّن راأيك فيها مع التعليل.

التعليلراأيك فيهاال�ش�رة

بيع العنب لمن يعلم اأنه ي�شنع منه خمرًا.

بيع ال�شالح لمن يعلم اأنه يقتل به نف�ًشا مع�شومة.

اإجارة المحل لمن يبيع �شلعًا محرمة ككتب اأهل البدع.

بيع مواد كيميائية لمن �شي�شتخدمها في ت�شنيع متفجرات.

ا�شتدل على ذلك بدليل من القراآن؛ يمكنك اأن تجده في اأوائل �ش�رة المائدة.

........................................................................................................ قال اهلل تعالى: 

الآية رقم:........

ا �شبق �شع لهذا الن�ع من البي�ع المحرمة عن�اًنا منا�شًبا؛ تدخل فيه ال�ش�ر ال�شابقة وما ي�شابهها. بعد اإجابتك عمَّ
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بالتعاون مع مجم�عتك مثل لمعامالت محرمة اأخرى م�شتملة على الظلم؛ مع بيان وجه الظلم ال�اقع فيها، وعلى اأي 

الطرفين يك�ن.

الطرف ال�اقع عليه الظلموجه الظلمال�ش�رة

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................
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وعن اأبي هريرة  اأن النبي  قال: » اجتنب�ا ال�شبع الم�بقات«  قال�ا: يا ر�ش�ل اهلل 
وما هن؟ قال: »ال�شرك باهلل، وال�شحر، وقتل النف�ض التي حرم اهلل اإل بالحق، واأكل 

.
)4(

الربا، واأكل مال اليتيم، والت�لي ي�م الزحف، وقذف المح�شنات الغافالت الم�ؤمنات« 

وعن جابر بن عبد اهلل  قال: »لعن ر�ش�ل اهلل  اآكل الربا وم�كله وكاتبه و�شاهديه«، 
وقال: »هم �ش�اء«)5(.

ال�شبب الثاني: الربا

تعريفه

الربا في اللغة: الزيادة، يقال: ربا ال�شيء اإذا زاد، ومن ذلك قول اهلل تبارك وتعالى: 

 وفي ال�شرع: الزيادة اأو التاأخير في مبادلة اأمواٍل مخ�شو�شة.

حكم الربا 

اأجمع الم�شلمون على تحريم الربا، وهو من كبائر الذنوب، قال اهلل تعالى: 
                                                                ، وقال تعالى: 

)1(  �شورة البقرة الآية 276.
)2( �شورة البقرة الآية 275.

)3( �شورة البقرة الآيتان 279-278.
)4(  اأخرجه البخاري برقم )6857(، وم�شلم برقم )89(.

)5( اأخرجه م�شلم برقم )1598(.

.)1(

)2(

.)3(

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U5-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U5-L2.png

الربا

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-البيوع المحرمة

المشترك

الثانوية مقررات
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)1( رواه الترمذي برقم  )487(.
)2( رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه 172/1.

)3( �شورة اآل عمران الآية )130(.

يجب على من يقر�ض اأو يقتر�ض اأو يبيع اأو ي�شتري اأن يبداأ بتعلم اأحكام هذه المعامالت قبل اأن يبا�شرها؛ 
حتى تكون �شحيحة وبعيدة عن الحرام وال�شبهات، وما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، وتركه اإثم وخطيئة، 
وهو اإن لم يتعلم هذه الأحكام قد يخو�ض في الربا وهو يجهل اأنه تردى في الحرام، وقد اأثر عن ال�شلف 
اأنهم كانوا يحذرون من التجار قبل تعلم ما ي�شون المعامالت التجارية من التخبط في الربا، ومن ذلك 
ين )1(. وقول علي ّ: الفقه قبل التجارة، اإنه من َتَجَر قبل  : ل يبع في �شوقنا اإل من قد تفقه في الدِّ قول عمر ّ

اأن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم )2(، اأي: وقع وارتبك ون�شب.

اأن�اع الربا 

الن�ع الأول: ربا الدي�ن:

وه� الربا الذي يك�ن في عق�د المداينات، كالقرو�ض، والبي�ع الآجلة. وه� على ن�عين:

1- الزيادة في الدين عند حل�له:

و�ش�رة ذلك: اأن يكون في ذمة �شخ�ضٍ لآخر دين - �شواء اأكان من�شوؤه قر�شًا اأم بيعًا اآجاًل 

اأم غير ذلك - فاإذا حل الأجل ولم ي�شدد المدين زاده الدائن في المهلة في مقابل اأن يزيد 
المدين في قيمة الدين.

مثال ذل��ك:...................................................................................

..............................................................................................
ودليل تحريمها: قول اهلل تعالى:

وجه الدللة:................................................................................
قال قتادة: اإن ربا الجاهلية اأن يبيع الرجل البيع اإلى اأجل م�شمى، فاإذا حل الأجل ولم يكن عند 

�شاحبه ق�شاء زاد واأخر عنه.

اأن�اع الربا 

رب���ا ال��دي���������ن

 رب�����ا ال���ب��ي����������ع

1

2

.)3(

2- الزيادة الم�شروطة في اأ�شل القر�ض:

و�ش�رة ذلك: اأن يقر�ض �شخ�ٌض اآخر مبلغًا من المال، وي�شترط المقر�ض على المقتر�ض اأن 

يرد المبلغ بزيادة.

Á
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)1( �شورة البقرة الآيتان 279-278.
)2( �شورة البقرة الآية 275.

وي�شمى هذا الن�ع: ربا القرو�ض، لأن محل الزيادة في عقد القر�ض، اأي اأن الزيادة م�شروطة 

في ابتداء عقد القر�ض ولي�ض عند ال�شداد.
مثال ذلك:....................................................................................
...............................................................................................

ودليل تحريم ربا القرو�ض: قوله تعالى:

وجه الـــدللـــة:................................................................................ 
وقد اأجمعت الأمة على تحريم كل منفعة م�شروطة للمقر�ض في عقد القر�ض، واأنها من الربا.

 اكتب ر�ش��الة الى �ش��خ�ض يتعامل بالربا المحرم، ت��شح له حرمة تعامله، وتن�شحه بالبعد عنه وتبدي 

له البديل من خالل اإعطائه بع�ض ال�ش�ر المباحة لتعامالته.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

الحكمة من تحريم ربا الدي�ن

َم الربا لما فيه من الآثار ال�شيئة على الأفراد والمجتمعات: ُحرِّ

فعلى م�شتوى الأفراد، فاإن قلب المرابي ينطبع بالأنانية والج�شع والبخل والعبودية للمال حتى 
يوؤول به الأمر اإلى الحال التي و�شف اهلل بها المرابي بقوله:

فهو - في لهثه   )2( ،                                                                                                             
وراء المال - كالم�شروع.

.)1(
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وعلى م�شت�ى المجتمعات، فاإن المجتمع الذي ينت�شر فيه الربا تظهر فيه اآثاره ال�شيئة اجتماعيًا 

واقت�شاديًا:

فمن الناحية الجتماعية، ت�شود بين اأفراد المجتمع الأثرة والتفكك والحقد والبغ�شاء 

لتحل محل المحبة والوئام، وينق�شم المجتمع اإلى طبقتين، الأثرياء والفقراء، - كما هو 
الحال في الدول الراأ�شمالية -، فالأثرياء يتنعمون دون كدٍح اأو تعٍب بالفوائد الربوية التي 
يدفعها لهم الفقراء، بينما الفقراء يق�شون جل عمرهم في دفع فوائد الديون التي ترهق 
كواهلهم وتت�شاعف مع مرور الزمن، فاإذا ما تاأخر الفقير في دفع تلك الفوائد لم يتردد 
لياأخذ منها  لديه  المرهونة  الفقير  بيع ممتلكات  �شفقة في  اأو  اأدنى رحمٍة  المرابي دون 
دينه الذي بلغ اأ�شعاف الدين الأ�شلي، والنتيجة الحتمية في نظاٍم راأ�شمالي اأن الأغنياء 

يزدادون غنًى بينما الفقراء يزدادون فقرًا.

ومن الناحية القت�شادية، فاإن للربا اآثارًا �شيئة على اقت�شاد البلد، فمن ذلك:

اأن  ذلك  النافعة،  الإنتاجية  الم�شروعات  من  المجتمع  حرمان  اإلى  يــوؤدي  الربا  اأن   -1
اأرباب الأموال يريدون الح�شول على اأرباٍح م�شمونة دون اأن تتعر�ض اأموالهم للخ�شارة 
فيقر�شون هذه الأموال ويتقا�شون فوائد عليها دون اأن ت�شارك هذه الأموال في التنمية 

القت�شادية للبلد.

2- اأن الربا يوؤدي اإلى هبوط القوة ال�شرائية باأيدي النا�ض، لأنه من المقرر اقت�شاديًا اأنه 
كلما ازدادت التدفقات النقدية ب�شبب القرو�ض التي ت�شخها البنوك وغيرها من اأرباب 
الأموال في البلد فاإن ذلك يوؤدي اإلى �شعف القوة ال�شرائية لعملة البلد ب�شبب اأن تلك 
الأموال لم تكن م�شحوبة بم�شروعاٍت انتاجية اأو ب�شلع، وهذا بخالف الربح الم�شروع 
فاإنه ناتج عن ارتباط المال بالعمل فالتدفقات النقدية التي تتحقق وفقًا لهذا النظام 

مرتبطة بتدفقات مقابلة من ال�شلع والخدمات ال�شرورية للمجتمع.

3- اأن الربا يوؤدي اإلى ارتفاع اأ�شعار ال�شلع والخدمات، لأن اأ�شحاب الم�شروعات النتاجية 
اأ�شعار منتجاتهم على  فاإنهم �شي�شطرون لرفع  لتمويل م�شروعاتهم  عندما يقتر�شون 

النا�ض لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة ب�شبب الربا.
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الن�ع الثاني: ربا البي�ع:

التجارية. والمبادلت المعاو�شات عقود محله يكون الذي الربا وهو
وهو ق�شمان: 

الق�شم الأول: ربا الف�شل، 

وهو بيع المال الربوي بجن�شه متفا�شاًل.

�شرح التعريف:

المال الرب�ي: هو المال الذي يجري فيه ربا البيوع، وهو نوعان: الأثمان من الذهب والف�شة 

والأوراق النقدية،  والأطعمة التي تقتات وتدخر؛ كالبر والتمر.
بجن�شه: اأي جن�ض المال الربوي. فالذهب باأنواعه جن�ض، والتمر باأنواعه جن�ض، والريالت ال�شعودية 
باأنواعها-الورقية والمعدنية والقيدية )اأي المقيدة لدى البنك( والتجارية )كال�شيكات(- جن�ض، 

والجنيهات الم�شرية جن�ض، وهكذا.
متفا�شاًل: اأي من غير ت�شاٍو في المقدار.

اأمثلته:

1- مبادلة �شاٍع من التمر ال�شكري ب�شاعين من التمر البرحي مع التقاب�ض في الحال.
2- مبادلة مائة جرام ذهٍب جديد بمائتي جرام ذهٍب قديم مع التقاب�ض في الحال.

3- مبادلة مائة رياٍل �شعودي ورقٍي بثمانية وت�شعين رياًل معدنيًا مع التقاب�ض في الحال.
اأ�شف اأمثلة اأخرى: 

.......................................................................................4

.......................................................................................5

.......................................................................................6

دليل تحريمه

اأنه قال: » الذهب بالذهب، والف�شة بالف�شة،  حديث عبادة بن ال�شامت  عن النبي  
والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، وال�شعير بال�شعير، مثاًل بمثل، �ش�اء ب�ش�اء، 

 .
)1(

يداً بيد، فاإذا اختلفت هذه الأ�شناف فبيع�ا كيف �شئتم اإذا كان يداً بيد« 

الق�شم الثاني: ربا الن�شيئة

�شاأ وهو التاأخير. هو الربا الذي يكون �شببه التاأخير، ماأخوذ من النَّ
تعريفه:هو بيع المال الربوي بماٍل ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقاب�ض في الحال.

ربا البي�ع

 ربا الف�شل

ربا الن�شيئة

1

2

)1( اأخرجه م�شلم برقم )1587(.
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�شرح التعريف:

المال الرب�ي: �شبق �شرحه.

يتفق معه في العلة: اأي اأن يكون للعو�شين العلة الربوية نف�شها، باأن يكون كالهما من الأثمان، 
اأو كالهما من الأطعمة التي تقتات وتدخر، �شواء اتحد جن�شهما اأو اختلف.

التقاب�ض:  المراد به الت�شليم والت�شلم الفوري في مجل�ض العقد نف�شه.
اأمثلته:

1- مبادلة �شاع تمٍر ب�شاع بٍر مع عدم التقاب�ض في الحال.
2- مبادلة مائة رياٍل �شعودي بمائة درهٍم اإماراتي مع عدم التقاب�ض.

اأمثلة اأخرى

.......................................................................................3

.......................................................................................4

.......................................................................................5

اأدلة تحريمه

 اأن النبي  قال: »الذهب بالذهب ربا اإل هاء وه��اء، والبر  حديث عمر بن الخطاب 
بالبر ربا اإل هاء وهاء، وال�شعير بال�شعير ربا اإل هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا اإل هاء وهاء« )1(.

في حديث عبادة المتقدم: » فاإذا اختلفت هذه الأ�شناف فبيع�ا كيف �شئتم اإذا كان  وقوله 
يداًبيد«. 

الأم�ال الرب�ية

الأموال التي يجري فيها ربا البيوع هي الأ�شناف ال�شتة المن�شو�ض عليها في حديث عبادة بن 
ال�شامت المتقدم وما �شابهها في العلة.

وهذه الأم�ال الرب�ية ق�شمان:

في  �شابههما  ما  بهما  فيلحق  الثمنية؛  فيهما  والعلة  والف�شة،  الذهب  وهما  النقدان،  الأول: 

هذه العلة، كالأوراق النقدية المعا�شرة. وكل عملة من هذه الأوراق النقدية تعد جن�شًا 
والذهب  جن�ض،  اليمني  والريال  جن�ض،  ال�شعودي  الأخرى.فالريال  العملة  عن  مختلفًا 

جن�ض، وهكذا.

في  بينهما  التقاب�ض  يتم  اأن  والمراد  واأعط،  اأي خذ  وهاء«  »هاء  ومعنى  برقم )1586(.  وم�شلم  برقم )2174(،  البخاري  اأخرجه   )1(
المجل�ض.
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الأربعة،  الأ�شناف  هذه  في  العلة  في  العلماء  اختلف  وقد  وال�شعير،  والملح  والتمر  البر  وهي  الأربعة،  الأطعمة  الثاني: 

والأقرب اأن العلة فيها هي الكيل والطعم، فيلحق بهذه الأ�شناف ما �شابهها في هذه العلة، وهي الأطعمة التي 
يعتمد عليها اأهل البلد اإذا كانت قابلة لالدخار كالأرز والذرة والفول ونحوها. 

اأما ما لي�ض قوتًا ول مدخرًا فال يجري فيه ربا البيوع؛ كالفواكه والخ�شراوات والألبان والأدوية.
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bاóYة رHا البيو´ والüشر±

1

ل تخل� اأي مبادلة بين ع��شين من اإحدى حالٍت خم�ض:

1-اأن تكون المبادلة بين مالين ربويين من جن�ٍض واحد. كذهٍب بذهب، اأو ريالٍت 
بريالت. في�شترط ل�شحة العقد �شرطان:

الأول: الت�شاوي بينهما في المقدار.

والثاني: التقاب�ض قبل التفرق.

فاإن اختل ال�شرط الأول فهو من ربا الف�شل، واإن اختل ال�شرط الثاني فهو من 
ربا الن�شيئة، واإن اختل ال�شرطان جميعًا فهو من ربا الف�شل والن�شيئة.

2- اأن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجن�ض ومتحدي العلة، كبر بتمر، 
اأو ذهٍب بف�شة، اأو ذهٍب بريالت، اأو ريالت بدولرات. في�شترط ل�شحة العقد 
�شرط واحد فقط وهو: التقاب�ض قبل التفرق، ول ي�شترط الت�شاوي بينهما، فلو 
اختل �شرط التقاب�ض فهو من ربا الن�شيئة، واأما التفا�شل فجائز؛ فلذلك ل 

يت�شور ربا الف�شل في هذه الحالة.

بيٍت  اأو  بريالت،  ك�شيارٍة  ربوي،  غير  وماٍل  ربوي  ماٍل  بين  المبادلة  تكون  اأن   -4
بدولرات.

جديدة  �شيارة  اأو  بجوال،  ك�شاعٍة  ربويين،  غير  مالين  بين  المبادلة  تكون  اأن   -5
ب�شيارتين قديمتين.

ففي الحالت الثالث الأخيرة ل ي�شترط الت�شاوي ول التقاب�ض، بل يجوز التفا�شل 
والتاأخير في ت�شليم اأحد الِعو�شين، في�شح مثاًل �شراء ال�شيارة بريالٍت بالتق�شيط، 
وي�شح بيع الجوال بجوالين على اأن يكون ت�شليم اأحد الِعو�شين بعد اأ�شبوٍع مثاًل، 

وهكذا.

2
- اأن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجن�ض ومتحدي العلة، كبر بتمر، 

2
- اأن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجن�ض ومتحدي العلة، كبر بتمر، 

اأو ذهٍب بف�شة، اأو ذهٍب بريالت، اأو ريالت بدولرات. في�شترط ل�شحة العقد 2اأو ذهٍب بف�شة، اأو ذهٍب بريالت، اأو ريالت بدولرات. في�شترط ل�شحة العقد 2

33

4
بيٍت  اأو  بريالت،  ك�شيارٍة  ربوي،  غير  وماٍل  ربوي  ماٍل  بين  المبادلة  تكون  اأن   -

4
بيٍت  اأو  بريالت،  ك�شيارٍة  ربوي،  غير  وماٍل  ربوي  ماٍل  بين  المبادلة  تكون  اأن   -

ففي الحالت الثالث الأخيرة ل ي�شترط الت�شاوي ول التقاب�ض، بل يجوز التفا�شل 5ففي الحالت الثالث الأخيرة ل ي�شترط الت�شاوي ول التقاب�ض، بل يجوز التفا�شل 5

3- اأن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجن�ض والعلة، كتمٍر بذهب، اأو بٍر بريالت.
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الحكمة من تحريم ربا البي�ع

تحريم ربا البيوع - بنوعيه الف�شل والن�شيئة - من باب �شد الذرائع، ذلك اأن ربا الف�شل 
اإلى  ذريعة  يكونان  فقد  زيادة،  دون  تاأخير من  فيه  الن�شيئة  وربا  تاأخير،  غير  زيادة من  فيه 
الوقوع في الربا الأعظم وهو ربا الديون الذي كان يتعامل به اأهل الجاهلية، لأن الربا الجاهلي 
مركب من ربا الف�شل والن�شيئة معا ففيه تاأجيل وزيادة فمن يدفع األفًا لي�شتردها األفًا ومائة 
بعد �شنة، فقد جمع حقيقة بين الف�شل والن�شاأ، ولهذا حرم كل واحد منهما على انفراده لئال 

يوؤدي اإلى الربا الم�شتب�شع.

الفروق بين ربا الدي�ن وربا البي�ع

يختلف ربا البي�ع عن ربا الدي�ن في اأمرين:

الأول: اأن ربا البيوع محرم تحريم و�شائل، اأما ربا الديون فاإنه محرم تحريم مقا�شد.

الثاني: اأن ربا البيوع ليجري اإل في الأ�شناف ال�شتة ال�شابقة وما األحق بها، اأما ربا الديون 

فاإنه يجري في جميع الأموال باإجماع العلماء.

بيِّن الحكم في ال�ش�ر الآتية مع ذكر التعليل والدليل:

الدليلالتعليل الحكم ال�ش�رةم

ريال �شعودي بريالين يمني1

كي�ض اأرز ب�شمتي بكي�شين اأرز مزة2

كرتون برتقال بكرتونين ليمون3

�شيارة جديدة ب�شيارتين قديمتين4

10 كغم تمر بـ10 كغم رطب 5

كي�ض �شكر وطني، بكي�شين �شكر 6
م�شتورد

10 ثياب قديمة بثوبين جديدين7



135

ة
م

ر
ح

م
ال

 ´
و

بي
ال

ة
م

ر
ح

م
ال

 ´
و

بي
ال

5

Yقó الüشر±

تعريفه

هو مبادلة النقود بع�شها ببع�ض.
بالنقود: الذهب والف�شة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعِدنية. والمراد

حكمه و�شروطه

ال�شرف جائز اإذا توافرت �شروطه، ول يخلو من حالين:
�شعودية،  بريالت  �شعودية  كريالت  واحــد،  جن�ض  من  النقود  تكون  اأن  ــى:  الأول الحال

�شرطان: في�شترط
والثاني: التقاب�ض قبل التفرق الأول: الت�شاوي                                

الثانية: اأن تكون النقود من جن�شين مختلفين، كريالت �شعودية بجنيهاٍت م�شرية،  والحال
في�شترط �شرط واحد فقط، وهو التقاب�ض قبل التفرق، ول ي�شترط الت�شاوي، فيجوز 

اأن يتم ال�شرف باأي �شعٍر يتفقان عليه ولو لم يكن ب�شعر ال�شرف ال�شائد في ال�شوق 
وقت العقد.

الأدلة: اأدلة الحالين ال�شابقتين هي الأدلة نف�شها في ربا الف�شل والن�شيئة.  

و�شح الحكم في ال�ش�ر الآتية من خالل درا�شتك لهذا الم��ش�ع:

الدليلالتعليل الحكم ال�ش�رةم

وت�شعين 1 بثمان  ورقية  ريال  مئة 
ريال معِدنيًا

مئة 2 بخم�ض  �شعودي  ريال  مئة 
ريال يمني بعد اأ�شبوعين 

ريـــال 3 مــئــة  بــخــمــ�ــض  دولر  مــئــة 
�شعودي في الحال

األف ريال �شعودي باألفين بعد �شهر 4

)1( عموم اأحكام ال�شرف تعلم مما �شبق من اأحكام الربا، واإنما اأفرد هنا لمزيد بين اأحكامه ولأهميته.

)1(

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U5-L4

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U5-L4.png

عقد الصرف

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-البيوع المحرمة

المشترك

الثانوية مقررات
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ِعيَنِة rيع الH 

تعريفه

اأن ي�شتري �شخ�ض �شلعة بثمن موؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اأقل نقًدا.

مثاله

ا ح�شًنا، فاتفق مع التاجر  احتاج �شالح اإلى مبلغ ع�شرة اآلف ريال ولم يجد من يقر�شه قر�شً
خالد على اأن ي�شتري من خالد �شيارة باثني ع�شر األف ريال موؤجلة اإلى �شنة، ثم يبيع �شالُح 

ال�شيارة على خالد بع�شرة اآلف ريال نقًدا.

حكمه

بيع اْلِعيَنِة محرم؛ لأنه حيلٌة على الربا، فكاأن خالدًا في المثال ال�شابق اأقر�ض �شالحًا ع�شرة 
اآلف ريال ليردها اثني ع�شر األف ريال بعد �شنة، واإنما اأدخال ال�شيارة في العقد حيلًة، فهي 

لي�شت مق�شودة، ولهذا رجعت مبا�شرة اإلى �شاحبها الأول وهو خالد.

قال: »اإذا تبايعتم باْلِعيَنِة، واأخذتم  ودليل تحريم اْلِعيَنِة حديث ابن عمر  اأن النبي 
ين�زعه حتى  ذًل ل  عليكم  اهلل  �شلط  الجهاد،  وتركتم  بالزرع،  ور�شيتم  البقر،  اأذن��اب 

 .)1(
ترجع�ا اإلى دينكم«

وعن ابن عبا�ض  اأنه �شئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة، ثم ا�شتراها بخم�شين 
 .)2(

نقدًا، فقال: »دراهم بدراهم متفا�شلة دخلت بينهما حريرة«
.)3(

وعن اأن�ض  اأنه �شئل عن اْلِعيَنِة فقال: »اإن اهلل ل ُيخدع، هذا مما حرم اهلل ور�ش�له« 

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U5-L5

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U5-L5.png

بيع العينة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-البيوع المحرمة

المشترك

الثانوية مقررات

)1( اأخرجه اأحمد برقم)4825(،و�شحح الحديث وقواه: ابن تيمية )مجموع الفتاوى 30/29(، وابن القيم  اإعالم الموقعين )78/5(
)تهذيب �شنن اأبي داود مع عون المعبود 240/9(، وابن القطان ) ن�شب الراية 17/4(  وال�شوكاني ) نيل الأوطار 298/6 ( والألباني 

ال�شل�شلة ال�شحيحة )42/1(. 
)2( ذكره ابن حزم في المحلى 48/9. 

)3( قال ابن القيم في اأعالم الموقعين )80،79/5(:  روى محمد بن عبد اهلل الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له - فذكر اأثر 
. ابن عبا�ض واأن�ض 
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بيِّن الحكم الفقهي في ال�ش�ر الآتية مع التعليل والدليل:

الدليلالتعليل الحكم ال�ش�رةم

1
ا�شــترى �شــيارة بالتق�شــيط ثــم 
باعهــا علــى نف�ــض البائــع نقــًدا 

بثمن اأقل

2
ا�شترى �شيارة بالآجل ثم باعها 

على �شخ�ض ثالث نقًدا

3
ثــم  بالتق�شــيط  �شــيارة  ا�شــترى 
باعها على نف�ــض البائع باأكثر من 

ثمنها حاًل

4
ا�شترى �شيارة حاًل ثم باعها على 
ثمنها  اأقل من  بثمن  البائع  نف�ض 

الذي ا�شتراها به
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حكمه

التورق جائز في قول جمهور العلماء لعدم ما يدل على منعه، وهو يختلف عن العينة في اأن 
ال�شلعة ل ترجع اإلى البائع الأول.ال�شلعة ل ترجع اإلى البائع الأول.

بين الحكم الفقهي في ال�ش�ر الآتية مع التعليل والدليل:

الدليلالتعليل الحكم ال�ش�رةم

ا�شترى �شيارة بالتق�شيط ثم باعها 1
على نف�ض البائع بثمن اأقل  

ــم بــاعــهــا على 2 ا�ــشــتــرى �ــشــيــارة ث
�شخ�ض اآخر بثمن اأقل

ا�ــشــتــرى �ــشــيــارة ثــم بــاعــهــا على 3
�شخ�ض اآخر بالتق�شيط

ــارة ثـــم بــاعــهــا على 4 ــي ــش ــرى � ــت ــش ا�
�شخ�ض اآخر بثمن اأكثر من ثمنها 

oق tَور`` sال`ت

تعريفه

غير  اآخر  �شخ�ضٍ  على  يبيعها  ثم  موؤجل،  بثمن  �شلعة  في�شتري  النقد  اإلى  �شخ�ض  يحتاج  اأن 
البائع نقدًا بثمٍن اأقل مما ا�شتراها به.

الف�شة،  وهو  ق  الوِرِ على  الح�شول  واإنما ق�شده  ال�شلعة  يق�شد  ل  الم�شتري  لأن  بذلك  �شمي 
والمق�شود النقد.

مثاله

فا�شترى من خالد  قر�شًا ح�شنًا،  يقر�شه  يجد من  ولم  ريال  اآلف  ع�شرة  اإلى  �شالح  احتاج 
�شيارة باثني ع�شر األف ريال موؤجلة اإلى �شنة، ثم باع ال�شيارة في ال�شوق على �شخ�ضٍ اآخر غير 

خالد بع�شرة اآلف رياٍل نقدًا.

غير  اآخر  �شخ�ضٍ  على  يبيعها  ثم  موؤجل،  بثمن  �شلعة  في�شتري  النقد  اإلى  �شخ�ض  يحتاج  اأن 
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oَرر َ̈ rالمحرم: ال Öشùالك Üشبا�Cمن ا åالãال Öشبùال

تعريفه

�شها للهلكة)1(.   ر بنف�شه عرَّ اللغة: الخطر والخدعة، وغرَّ في الغرر

.
)2(

وفي ال�شرع: ه� المجه�ل العاقبة 

فالغرر مبناه على الجهالة، وهذه الجهالة اإما اأن تكون في المبيع اأو في الثمن.

)1( الم�شباح المنير 444/2 ول�شان العرب 13/5، 14، والقامو�ض المحيط �ض 449.
)2(  القواعد النورانية  لبن تيمية �ض 169.

اأوًل: اأح�ال الجهالة في المبيع 

ال�ش�رةالحالةم

1-.....................................................................عدم العلم بالمبيع نف�شه  1
.....................................................................-2

1-.....................................................................عدم العلم ب�شفاته2
.....................................................................-2

1-.....................................................................عدم العلم بمقداره3
.....................................................................-2

1-.....................................................................عدم تملك البائع له4
.....................................................................-2

1-.....................................................................عدم قدرة البائع على ت�شليمه5
.....................................................................-2
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140

ثانًيا: اأح�ال الجهالة في الثمن 

.)1(

ففي جميع ال�شور ال�شابقة يلحظ اأن العقد دائر بين الُغْنم والُغرم، فاإذا َغِنَم اأحُد الطرفين 
َغِرَم الآخر، وهذا نوٌع من الغرر. 

فالذي ي�شتري �شندوقًا بمائة وهو ل يعلم ما بداخله، اإن تبين اأن ما في ال�شندوق ي�شاوي 
مائة وخم�شين فالم�شتري َغِنَم بمقدار خم�شين والبائع َغِرم بالقدر نف�شه، واإن تبين اأن ما 

بداخله ي�شاوي ثمانين فالعك�ض، وهكذا في �شائر ال�شور ال�شابقة.

والقمار محرم باإجماع العلماء، لقوله تعالى:

)1( �شورة المائدة الآيتان 91-90.

حكم القمار

ال�ش�رةالحالةم

عدم العلم به1
.....................................................................-1
.....................................................................-2

التردد في مقداره 2
.....................................................................-1
.....................................................................-2

عدم العلم بالأجل3
.....................................................................-1
.....................................................................-2
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قال  ومن  اهلل،  اإّل  اإلــه  ل  فليقل  والعزى؛  بالالت  َحِلِفِه  في  فقال  َحَلَف  »من   : وقوله 
ل�شاحبه: تعال اأُقاِمْرك فليت�شدق«. )1(

من �ش�ر القمار:

1- اأن يلعب اثنان اأو اأكثر وي�شع كل منهم ماًل على اأن من فاز فاإنه ياأخذ هذا المال. 

اأو  الفالني  الفر�ض  اأو  الفالني  الفريق  فاز  اإذا  اأنه  اأكثر على  اأو  اثنين  بين  2-الرهان 
ح�شل كذا وكذا فعلي ذبيحة اأو كذا من المال، واإن ح�شل العك�ض فعليك كذا.

مة كل  ُمَرقَّ المباعة  الب�شائع  تكون  اأن  الأرقام و�شورة ذلك:  البيع عن طريق �شحب   -3
واحدة منها برقم، وياأتي الم�شتري ويدفع ماًل محددًا وي�شحب رقمًا، وتكون الب�شاعة 
يكون من حظه ب�شاعة غالية  اأيا كانت؛ فقد  الذي �شحبه من ن�شيبه؛  الرقم  ذات 

الثمن اأغلى مما دفع، وقد يكون من حظه ب�شاعة رخي�شة الثمن اأقل مما دفع.

)1( رواه البخاري برقم )6650(.

4- ما ي�شمى بـ »اليان�شيب«، و�شورته: اأن تجعل هناك اأوراق،كل ورقة تحمل رقمًا تباع 
بثمن قليل كريال اأو خم�شة ريالت مثاًل، فتباع منها اأوراق كثيرة بهذه الطريقة، 
ويحدد يوم لختيار الفائزين باليان�شيب، فيوؤخذ من المال المجموع من بيع هذه 
الأوراق جزء كالربع اأو الن�شف اأو اأقل اأو اأكثر بحيث ير�شد للتوزيع على الفائزين، 

والباقي ي�شتفاد منه لغر�ض اأ�شحاب اليان�شيب. 
ن�شيبه  رقم خرج  �شاحب  كل  فيفوز  ع�شوائيًا  الأوراق  بع�ض  تختار  ال�شحب  يوم  وفي 
بمقدار معين من المال، ويحدد عدد الفائزين بمائة مثاًل يتفاوتون في جوائزهم، ومن 

لم يخرج رقمه يكون خا�شًرا - وهم الأكثر- ثم تعاد هذه العملية مرة اأخرى، وهكذا.
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1/ ميز القمار من غيره في ال�ش�ر الآتية؛ مع ذكر ال�شبب:

ال�شببن�عهاال�ش�رةم

1

رجل ا�شترى �شلعة بريال واحد، 
ي�شتريها  ول  يــريــدهــا،  ل  وهـــو 
ــادة، واإنــمــا رغــبــة فــي جائزة  عـ

ي�شحب عليها تقدر بمليون ريال

2
ل  وهــو  مجلة  في  ا�شترك  رجــل 
جائزة  في  رغبة  واإنما  يريدها 

�شيارة فخمة ي�شحب عليها 

3
رجل ا�شترى �شلعة وقدم له البائع 

هدية

4
رجل �شارك في م�شابقة ثقافية 

ففاز بجائزة كبيرة

5
ــراآن الــكــريــم  ــ ــق ــ �ـــشـــاب حــفــظ ال
بهذه  جائزة  المدر�شة  له  فقدمت 

المنا�شبة

6
من  ــاأن  ب لطالبه  اأعلن  مدر�ض 
ح�شل على الدرجة الكاملة في 

مادة الفقه فله جائزة
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2/ بالتعاون مع مجم�عتك: اجمع �ش�ر القمار التي قد تقع في المجتمع مما ت�شمع به اأو تراه.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

......................................................................................................

الَعالقة بين الغرر والمخاطرة

المخاطرة اأعم من الغرر، فالمخاطرة ن�عان:

1- مخاطرة ب�شبب الجهل بالمبيع اأو بالثمن، فهذه مقامرة وغرر.
2- ومخاطرة ب�شبب عدم تحقق العاقد من كونه رابحًا في ال�شفقة التي دخل بها، اأي اأنه يعلم المبيع 
والثمن لكنه ل يدري هل الثمن منا�شٌب اأم ل؟ وهل �شيربح في ال�شلعة بعد ذلك اأم ل؟، فهذه المخاطرة 

لي�شت من الغرر، بل ول تخلو منها اأي تجارة.
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حكم بيع الغرر

بيع الغرر محرم بالكتاب وال�شنة والإجماع.
اأما الكت��اب فقـــول اهلل تعــــالى:

، ووجه الدللة اأن الغرر من المي�شر.
)1(

                                      

.
واأما ال�شنة فعن اأبي هريرة  اأن النبي  »نهى عن بيع الح�شاة، وعن بيع الغرر« )2(

واأما الإجماع فقد اأجمعت الأمة على تحريم بيع الغرر من حيث الجملة.

الحكمة من تحريم بيع الغرر

حرم ال�شرع بيع الغرر لما فيه من اأكل المال بالباطل، ولما قد ي�شببه من العداوة والبغ�شاء 
بين الم�شلمين، كما اأن الن�شغال بجمع الأموال عن طريق الحظ والمقامرة يوؤدي اإلى ال�شد عن 
ذكر اهلل وعن ال�شالة، ويبدد المال ويمحق بركته، كما اأنه يعود المرء على الخمول والك�شل، 

والك�شب من غير كٍد ول تعب، وي�شرفه عن التفكير فيما ينفعه جريًا وراء الأوهام وال�شراب. 

)1( �شورة المائدة الآيتان 90، 91.

)2( اأخرجه م�شلم برقم )1513(.

�ش�ر من المعامالت الجاهلية القائمة على الغرر

نهى النبي   عن عدٍد من البيوع ل�شتمالها على الغرر، فمن ذلك:
1-بيع المالم�شة والمنابذة، كاأن يقول: اأَي ثوب لم�شته اأو نبذته اإلي -اأي طرحته علي-فهو لك بكذا.

اأن يتبايعا  اأو  اأي حمل الحمل،  الناقة  اأن يبيعه نتاج ما في بطن  2-بيع حبل الحبلة. وهو 
�شلعة على اأن يكون ت�شليم الثمن بعد اأن تلد الناقة، ثم يلد مافي بطنها، فهنا الجهالة 

في الأجل.
3- بيع الثمار قبل اأن يبدو �شالحها؛ لأنه ل يوؤمن تلف الثمار قبل اأن يقطعها الم�شتري اأما 

اإذا تلونت باأن احمرت اأو ا�شفرت فيجوز بيعها.
4- بيع الم�شامين والمالقيح. والم�شامين: ما في اأ�شالب الفحول، والمالقيح: ما في 

اأرحام الإناث من الأجنة.
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بالتعاون مع مجموعتك فكر في اإعطاء اأمثلة مما هو في الواقع ي�شبه ما نهى عنه النبي  مما كان يفعله اأهل الجاهلية.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

�شروط الغرر الم�ؤثر

ل يك�ن الغرر محرماً حتى تت�افر فيه اأربعة �شروط:

اأمثلتهاال�شروطم

اأن يكون كثيرًا 1
.....................................................................-1
.....................................................................-2

اأن يكون في المعقود عليه اأ�شالة2
.....................................................................-1
.....................................................................-2

األ تدعو للعقد حاجة3
.....................................................................-1
.....................................................................-2

4
اأن يكون في عقد معاو�شة ل في 

عقد تبرع
.....................................................................-1
.....................................................................-2
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للغرر عالقة بعدٍد من المعامالت المالية المعا�شرة من اأهمها التاأمين، 

وبيانه فيما ياأتي:

تطبيقات الغرر في المعامالت المعا�شرة

التاأمين

تعريفه:

ن -يكون في الغالب �شركة تاأمين م�شاهمة-،  هو عقد بين طرفين اأحدهما ي�شمى الموؤمِّ
ن له تعوي�شًا ماليًا في حال وقوع  ن له، تلتزم فيه �شركة التاأمين باأن تدفع للموؤمَّ والثاني الموؤمَّ
ن له اإلى  ٍن في العقد، وذلك في مقابل اأق�شاٍط مالية يوؤديها الموؤمَّ حادث اأو تحقق خطر مَبيَّ

�شركة التاأمين.

مثاله: 

اأن يتفق �شخ�ض مع �شركة التاأمين على دفع األف رياٍل �شنويًا، مقابل التزام ال�شركة بتعوي�شه 
في حال وقوع حادث ب�شيارته.

مثال اآخــر:....................................................................................
...............................................................................................

ن�شاأته:

التاأمين  بمعناه الحقيقي المتعارف عليه عقد حديث الن�شاأة، فاأول اأنواع التاأمين ظهورًا 
الميالدي، حيث وجد  الرابع ع�شر  القرن  اإيطاليا، في  البحري، وكان ذلك في   التاأمين  هو 
بع�ض الأ�شخا�ض الذين يتعهدون بتحمل جميع الأخطار البحرية التي تتعر�ض لها ال�شفن اأو 

حمولتها نظير مبلغ معين.

 ثم ظهر بعده التاأمين من الحريق،ثم التاأمين على الحياة، ثم انت�شر بعد ذلك التاأمين وتنوع 
حتى �شمل جميع نواحي الحياة، فاأ�شبحت �شركات التاأمين  توؤمن على الأفراد من كل خطر 
تجبر  الحكومات  بع�ض  اأ�شبحت  بل  وم�شوؤولياتهم،  واأموالهم  اأ�شخا�شهم  في  له  يتعر�شون 

رعاياها على بع�ض اأنواع التاأمين.

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U5-L8
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اأن�اع التاأمين من حيث الم��ش�ع

يتن�ع التاأمين بح�شب م��ش�عه اإلى اأن�اٍع كثيرة، منها:

اأوًل: التاأمين الطبي، وفيه تلتزم �شركة التاأمين بتحمل تكاليف عالج الموؤمن له.

ثانًيا: التاأمين على الحياة، وفيه تلتزم �شركة التاأمين بدفع مبلٍغ معيٍن لورثة الموؤمن له في حال وفاته.

ثالًثا: التاأمين على الم�ش�ؤولية �شد الآخرين، مثل تاأمين الم�شوؤولية النا�شئة من حوادث ال�شيارات اأو 

من الأخطاء المهنية.
رابًعا: التاأمين على الأ�شياء والممتلكات، كالبيوت والب�شائع وغيرها.

اأن�اع التاأمين من حيث حقيقته

الن�ع الأول: التاأمين التجاري، وهذا هو النوع ال�شائد الآن الذي تن�شرف اإليه كلمة التاأمين لدى اإطالقها، 

يلتزم  بحيث  له،  ن  والموؤمَّ التاأمين  �شركة  هما:  تمامًا  منف�شلين  طرفين  بين  التعاقد  يكون  وفيه 
الموؤمن له بدفع ق�شط محدد اإلى �شركة التاأمين في مقابل التزام �شركة التاأمين بالتعوي�ض في حال 

ن له.  وقوع �شرر بالموؤمَّ
ال�شركة هو الربح، ويتكون ربحها من  اإن هدف  التكافل والتعاون، بل  اإلى  العقد  ول يهدف هذا 

الفرق بين ما تجمعه من اأق�شاط وما تدفعه من تعوي�شات.

الن�ع الثاني: التاأمين التعاوني اأو التبادلي، وفيه يجتمع اأ�شخا�ض معر�شون لأخطار مت�شابهة، ويدفع كل 

منهم ا�شتراكًا معينًا، وتخ�ش�ض هذه ال�شتراكات لأداء التعوي�ض الم�شتحق لمن ي�شيبه ال�شرر، 
واإذا نق�شت  ا�شتردادها،  فاإذا زادت ال�شتراكات على ما �شرف من تعوي�ض كان لالأع�شاء حق 
طولب الأع�شاء با�شتراٍك اإ�شافي لتغطية العجز، اأو اأنق�شت التعوي�شات الم�شتحقة بن�شبة العجز. 
وهوؤلء الأع�شاء ل ي�شعون اإلي تحقيق ربح، بل الهدف هو التعاون والتكافل، وتفتيت الخ�شائر التي 

قد تلحق بع�شهم، وكل واحد منهم يعد موؤمًنا وموؤمًنا له.

مثال ذلك: اأن�شاأ مجموعة من الأطباء -وعددهم األف طبيب- جمعية تعاونية فيما بينهم، بحيث 

يدفع كل منهم ا�شتراكًا �شهريًا بمقدار األف ريال لمدة �شنة بغر�ض التاأمين على الأخطاء الطبية 
كان  فلو  ريال.  مليون  اثنا ع�شر  ال�شنة  في  ال�شتراكات  اأن مجموع  بع�شهم.اأي  تقع من  قد  التي 
مجموع التعوي�شات المدفوعة في نهاية ال�شنة ع�شرة ماليين ريال فاإنه يرد لكل واحٍد منهم األفا 
ريال، اأما لو بلغت التعوي�شات �شتة ع�شر مليون ريال مثاًل فاإنه يطلب من كل واحٍد منهم زيادة 
ا�شتراكه بمقدار اأربعة اآلف ريال، اأو اأنه يخ�شم من التعوي�شات بمقدار الربع، اأي اأنه ل يدفع 

لمن احتاج منهم اإل بما يعادل 75% من قيمة التعوي�ض.
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اأوًل: حكم التاأمين التجاري

 بعد درا�شتك للتاأمين التجاري يمكنك التو�شل الى ا�شتنباط حكمه ال�شرعي من خالل ما �شبق لك درا�شته، وبالرجوع 
اإلى مركز م�شادر التعلم في المدر�شة. اكتب خال�شة ما تتو�شل اإليه مع الدليل والتعليل.

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ثانًيا: حكم التاأمين التعاوني

ذهب عامة العلماء المعا�شرين اإلى جواز التاأمين التعاوني، لأنه واإن ا�شتمل على �شيٍء من الغرر، اإل اأنه مغتفر لكونه 
عقد تكافل وتعاون، وقد �شبق معنا اأن الغرر المحرم هو ما كان في عقد معاو�شة.

قارن بين التاأمين التعاوني والتاأمين التجاري من حيث: التعريف والهدف والحكم والعلة 

التاأمين التعاونيالتاأمين التجاريال�ش�رة

التعريف
.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

الهدف
.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

الحكم
.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

العلة
.............................................
.............................................

.............................................
.............................................



149

ة
م

ر
ح

م
ال

 ´
و

بي
ال

ة
م

ر
ح

م
ال

 ´
و

بي
ال

5

حالت ا�شتثنائية

بما اأن التاأمين التجاري م�شتمل على الغرر، فاإنه ي�شتثنى منه الحالت التي ل يكون فيها الغرر 
موؤثرًا، ومنها:

 اإذا كان التاأمين مما تقت�شيه الحاجة، مثل التاأمين على المركبة اإذا كان نظام البلد •
اأن يقت�شر في ذلك على القدر الذي  الذي يقيم فيه ال�شخ�ض يلزم بذلك، ويجب 

تندفع به الحاجة، وهو الحد الأدنى الذي يلزم به نظام البلد. 
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: »ل يبْع بع�شكم على بيع اأخيه«، »ل ي�شم الم�شلم على �ش�م الم�شلم«، ا�شتنبط من الحديث ثالث فوائد. 11  قال 

22  ما اأنواع الربا؟ مع التمثيل على ما تقول.

33  قارن بين العينة والتورق.

44  قارن بين اأنواع الربا.

  لخ�ض ما يتعلق باأ�شباب الك�شب المحرم تلخي�شا يفي بعامة مقا�شد المو�شوع؛ في حدود �شفحة اأو �شفحتين.

  عرف الغرر، ثم اذكر ثالثة اأمثلة له؛ مما لي�ض في كتابك.

1/ اكتب بحًثا مخت�شًرا عن الربا والتحذير منه، وكالم العلماء في ذلك.

2/ حرم اهلل الربا لحكم عظيمة اكتب مقال ت�شمنه الحكم التي تتو�شل الى ا�شتنتاجها. 

3/ اكتب مقاًل تذكر فيها اأهم المعامالت المحرمة التي در�شتها، مبيًنا البدائل الم�شروعة التي يمكن اأن تكون بدياًل عنها.

(»FGôKEG)(»FGôKEG)
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ب������������������ي������������������ع 

لتق�شي����������ط  ا

والمعامالت 

فية لم�ش���ر ا

ب��ي��ع  �����ش����روط ج��������از  ت����ع����رف   .1

التق�شيط.

2. تقارن بين بيع التق�شيط، وبيع 

المرابحة لل�اعد بال�شراء.

3. ت��م��ي��ز ب��ي��ن اأن�������اع ال��ب��ط��اق��ات 

الم�شرفية واأحكامها.

الأوراق  بخ�شم  المراد  تعرف   .4

التجارية.

 اأخي الطالب: يت�قع منك بعد درا�شتك لهذه ال�حدة اأن:

ب��ال�����ش��ن��ادي��ق  ال����م����راد  ت���ع���رف   .5

ال�شتثمارية وحكمها.

6. ت���درك ك��ي��ف ي��دخ��ل ال��رب��ا في 

بع�ض المعامالت الم�شرفية.

ال����م����ع����ام����الت  م������ن  ت�����ح�����ذر   .7

الم�شرفية المحرمة.

8. ت��م��ث��ل لأن��������اع ال���ب���ي����ع ال��ت��ي 

در�شتها.

ال�حدة

ال�شاد�شة
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بيع التق�شيطبيع التق�شيط

)1( �شورة البقرة الآية 282.

تعريفه

ينت�شر بيع التق�شيط في العالم، على �شوء معارفك ال�شابقة: اكتب ت�شوًرا عن حقيقة هذا النوع من البيوع.
....................................................................................................................
....................................................................................................................

رتب الكلمات الآتية لتح�شل على تعريف منا�شب لبيع التق�شيط، ثم قارنه بما كتبت.

في اأوقات - مفرقا - معل�مة - بيع - يدفع - بثمن - اأكثر - الحال - على اأجزاء - 

من ثمنها - م�ؤجل - �شلعة.

....................................................................................................................

و�شح بيع التق�شيط بمثالين:

المثال الأول: ....................................................................................................

...................................................................................................................

المثال الثاني: ...................................................................................................

...................................................................................................................

حكمه

بيع التق�شيط جائز؛ لقوله تعالى:                                       )1(.

 فالآية عامة في جميع عقود المداينات ومنها بيع التق�شيط.

������
��

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U6-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U6-L1.png

التقسيط

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-بيع التقسيط و المعامالت المصرفية

المشترك

الثانوية مقررات
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�شروطه

ي�شترط ل�شحة بيع التق�شيط اأربعة �شروط:

1- األ يكون المبيع ذهبًا اأو ف�شًة اأو نقوًدا؛ فال يجوز مثاًل بيع الذهب بالتق�شيط، ول �شراء العملة بالتق�شيط،
      لوجوب التقاب�ض في مبادلة الذهب بالنقود. 

2- اأن يكــون المبيــع مملــوكًا للبائــع وقــت العقــد، فال يجوز اأن يبيع �شــلعة قبــل اأن يملكها ثم يذهب في�شــتريها 
وي�شلمها للم�شتري؛ لحديث حكيم بن حزام  قال: قلت: يا ر�شول اهلل ياأتيني الرجل في�شاألني عن البيع 
لي�ــض عندي ما اأبيعه منه، ثم اأبتاعه من ال�شــوق فقال: »ل تبع ما لي���ض عندك« )1(،  وعنه  اأن النبي 

  قال له: »ابن اأخي اإذا ا�شتريت �شيئاً فال تبعه حتى تقب�شه« )2(.

3- األ ي�شــترط البائــع على الم�شــتري زيــادة في الثمن اإذا تاأخر عن اأداء ما عليه فــي الوقت المحدد؛ لأن هذا 
من الربا، كاأن يقول: تدفع عن كل ق�شٍط تتاأخر في اأدائه غرامة عن التاأخير.

ا للبائع فال يجوز اأن يبيع �شلعة قد ا�شتراها، ولكنه لم يقب�شها. 4- اأن يكون المبيع مقبو�شً

)1( �شبق تخريجه �ض 97.
)2( �شبق تخريجه �ض 102.

1/ بين لماذا يحرم ما ياأتي:

اأ - �شراء الذهب والف�شة والعمالت بالتق�شيط.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

ب - بيع ال�شلعة قبل ملكها.

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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2/ بيع التق�شيط ت�شبب في الت��شعة على كثير من النا�ض وبخا�شة ذوي الدخ�ل المحددة؛ ولكنه في ال�قت نف�شه اأوقع كثيًرا 

م��ن النا���ض ف��ي تراك��م الدي�ن واأحيانا ي�ؤدي بهم اإلى ال�ش��جن. بالتع��اون مع مجم�عتك:ما الإيجابيات التي ا�ش��تمل عليها 

بيع التق�شيط، وما ال�شلبيات؟ ثم بين �شبب ال�ق�ع فيها وعالجها.

�شلبيات التق�شيطاإيجابيات التق�شيط

.........................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................

........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

عالج هذه ال�شلبياتاأ�شباب ال�ق�ع في �شلبيات التق�شيط

.........................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................

........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

3/ اكتب ر�شالة ت�جهها اإلى �شديق لك علمت اأنه يكثر من ال�شراء بالتق�شيط من غير حاجة.

................................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................................................................

......................................................................................................................
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Aال�شراH óYحة للواHيع المراH

تعريفه

هو �شراء �شلعة بناء على طلب �شخ�ض، ثم بيعها بالأجل بربٍح معلوٍم لذلك ال�شخ�ض. �شمي بذلك؛ لأن البائع 
يبيع ال�شلعة بثمنها الأول الذي ا�شتراها به وربٍح معلوم.

مثاله

اأن يرغب �شخ�ض في �شراء �شيارٍة ثمنها خم�شون األف ريال، فيطلب من الم�شرف اأن ي�شتريها لنف�شه، ويعده 
باأنه اإذا تملكها - اأي الم�شرف - فاإنه ي�شتريها منه بالأجل بثمنها الأول وربح 10%، اأي بخم�شٍة وخم�شين األف ريال 

يدفعها بالتق�شيط خالل �شنتين.
وقد تكون ال�شلعة معينة، كاأن يقول: ا�شتروا هذه الدار، اأو هذه ال�شيارة، اأو هذه الأ�شهم، ثم �شاأ�شتريها منكم.

وقد تكون مو�شوفة من غير تعيين، كاأن يقول: ا�شتروا �شيارًة موا�شفاتها كذا وكذا، اأو حديدًا موا�شفاته كذا 
وكذا، ثم �شاأ�شتريها منكم.

مثال اآخ����ر:...................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

ما وجه العالقة بين هذا الن�ع من البيع، وبيع التق�شيط؟ وما الفرق بينهما؟

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

حكمه

هو بيع جائز؛ لعموم قول اهلل تعالى:                 )1(.

)1( �شورة البقرة الآية 275.



156

�شروطه

ي�شــترط ل�شحتــه ال�شــروط الأربعــة ال�شــابقة المذكورة فــي بيع التق�شــيط، فال يجــوز للم�شرف 
)البائــع( اأن يبيــع ال�شــلع  على العميل حتى يملكها ملــكًا حقيقيًا ل �شوريًا، ويقب�شهــا القب�ض المعتبر 

�شرعًا بحيث تدخل في �شمانه؛ لحديث حكيم بن حزام  ال�شابق.

وي�شاف اإلى ال�شروط ال�شابقة �شرط واحٌد وه�:  األ يكون الوعد ال�شابق ُمْلِزمًا لأي منهما، بل يجب 

اأن يبقى الخيار لهما جميعًا، فاإذا ا�شترى الم�شرف ال�شلعة بناًء على طلب عميله، فله اأن يبيعها عليه 
اأو على غيره، كما اأن للعميل اأن ي�شــتريها اأو اأن يعدل عن ال�شــراء؛ لأن الإلزام بال�شراء اأو بالبيع ينافي 

الر�شى بالعقد وهو �شرط ل�شحة البيع.

ت�شرفات خاطئة

1- بع�ض الم�شارف تاأخذ من العميل عربونًا للتاأكد من التزامه بتنفيذ وعده، فاإذا ا�شترى الم�شرف 
ال�شــلعة ثــم عدل العميل عن ال�شــراء منه لم يرد اإليه ذلك العربون، وهــذا محرم ومن اأكل المال 
بالباطــل، لأن العربــون ل ُيدفــع اإل بعد تمام العقد - اإل اأنه عقد معلق - وفي مرحلة المواعدة في 

المرابحة لالآمر بال�شراء لم يتم العقد، لأن الم�شرف لم يملك ال�شلعة بعُد.

2- بع�ض الم�شارف توكل العميل بال�شــراء الأول والقب�ض. فمثاًل قد يرغب العميل في �شــراء �شــيارة 
ثمنها ثمانون األف ريال، فيعطيه الم�شرف �شــيكًا بذلك المبلغ، ويوكله ب�شــراء ال�شــيارة وت�شلمها 
مــن المعر�ــض، وفي الوقت نف�شــه يقيد في ذمة العميل ت�شــعين األف ريال ثمنًا لبيع ال�شــيارة عليه 
بالأجــل. وهــذا الت�شــرف يعــد حيلــة على الربــا، لأن تملــك الم�شرف �شــوري، فــاإن حقيقة هذه 

المعاملة اأن الم�شرف اأقر�شه ثمانين ليردها ت�شعين، فهو قر�ض بفائدة.

 3- بع�ض الم�شارف تبيع ال�شــلع قبل اأن تقب�شها القب�ض المعتبر �شــرعًا، فمثاًل قد ي�شتري الم�شرف 
اأ�شهمًا مباحة بناًء على طلب العميل،ثم يبيعها قبل اأن ت�شجل في محفظته )1(، فهذا ل يجوز؛ لأن 

قب�ض الأ�شهم يكون بت�شجيلها في المحفظة ال�شتثمارية.

)1( اأي لم تقيد في ح�شابه.
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ميِّز ما يج�ز وما ل يج�ز من المعامالت الآتية؛ مع ذكر ال�شبب:

ال�شببحكمها�ش�رة المعاملةم

ير�شل الم�شرف العميل بالمبلغ 1
اإلى معر�ض ال�شيارات الذي يتعامل 
يريد،  التي  ال�شيارة  في�شتلم  معه، 
ويقيد ح�شابها مع الزيادة على 

العميل

ي�شتري الم�شرف ال�شيارات له، 2
ثم يبيعها على العمالء مق�شطة 

بزيادة على الثمن الأ�شلي

اإلزام الم�شتري بال�شلعة في بيع 3
المرابحة للواعد بال�شراء
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البطاbاä المüشرفية

هي بطاقات لدائنية)1(ممغنطة، يدون عليها ا�شم حاملها، وتاريخ اإ�شدارها، وتاريخ نهاية 
�شالحيتها، وت�شتخدم في الح�شول على النقد اأو في �شراء ال�شلع والخدمات.

اأن�اعها

البطاقات الم�شرفية على ن�عين:

الن�ع الأول: بطاقات الخ�شم الف�ري 

البطاقات  اأن هذه  اأي  الم�شرف.  الموجود لدى  العميل  يتم الخ�شم فورًا من ر�شيد  وفيها 
بمقدار ذلك  اإل  ا�شتعمالها  يتمكن من  ول  الم�شرف،  لدى  له ر�شيد  كان  لمن  اإل  تعطى  ل 

الر�شيد.

ا�شتخدامها

ت�شتخدم بطاقات الخ�شم الف�ري في اأمرين: 

الأول: اإجراء العمليات الم�شرفية العتيادية عبر "اأجهزة ال�شرف الآلي"، كال�شحب 

النقدي من الر�شيد، والإيداع، وال�شتعالم عن الر�شيد، والحوالت، وت�شديد 
الفواتير.

اأجهزة  وهي  البيع"،  "نقاط  عبر  وخدمات  �شلٍع  من  الم�شتريات  ثمن  دفع  والثاني: 

موجودة لدى التجار الذين يقبلون البطاقة، يتم من خاللها خ�شم المبلغ من 
ح�شاب العميل اإلكترونيًا وتحويله اإلى ح�شاب التاجر فور اإجراء عملية البيع. 

)1( اأي بال�شتيكية.

تعريفها

حكمها

هذه البطاقات يجوز اإ�شدارها والتعامل بها؛ لأنها ل ت�شتخدم اإل في حدود ر�شيد العميل، 
فلي�ض فيها قر�ض من الم�شرف للعميل.

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U6-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U6-L3.png

البطاقات المصرفية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-بيع التقسيط و المعامالت المصرفية

المشترك

الثانوية مقررات
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والأجور التي ياأخذها الم�شرف على هذه البطاقات جائزة اأي�شًا، �شواء اأكانت مقابل الإ�شدار اأم 
ال�شحب النقدي اأم دفع ثمن الم�شتريات )1(، و�شواء اأكانت تلك الأجور بمبلٍغ مقطوٍع اأم بن�شبٍة من 
المبلغ الم�شحوب اأو من ثمن ال�شراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من الم�شرف، ول 

يترتب على اأخذها محظور �شرعي.

حكم ا�شتخدامها في �شراء الذهب والف�شة والعمالت 

يجوز ا�شتخدام بطاقة الخ�شم الفوري في �شراء الذهب والف�شة والعمالت؛ لأن خ�شم النقود 
من الم�شتري وقيدها في ح�شاب البائع يتم فورًا عند ال�شراء. 

الن�ع الثاني: بطاقات الئتمان

هي بطاقات ل يلزم اأن يكون لحاملها ح�شاب لدى الم�شرف الم�شدر لها، بل يدفع الم�شرف 
المبالغ الم�شتحقة على العميل عند ا�شتخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك باأداء هذه المبالغ له.

اأعلى  اأي حد   - ائتماني  �شقف  لها  ويكون  لل�شداد،  �شماح  فترة  العميل  يعطى  البطاقات  ففي هذه 
لال�شتخدام - ل يتجاوزه العميل.

ا�شتخدامها

ت�شتخدم هذه البطاقات في اأمرين:

الأول: الح�شول على النقد في حدود مبلٍغ معين من اأجهزة ال�شرف الآلي، حيث يقر�شه الم�شرف 

الم�شدر للبطاقة تلك النقود على اأن يردها العميل بعد اأجٍل متفق عليه، وياأخذ الم�شرف 
ر�شومًا من العميل مقابل عملية الإقرا�ض هذه، وقد تكون هذه الر�شوم مبلغًا مقطوعًا، مثل 
40 رياًل عن كل عملية اقترا�ض، اأو بن�شبٍة من مبلغ القر�ض، مثل 1% من المبلغ المقتر�ض 

في كل عملية.

والثاني: �شراء ال�شلع وا�شتئجار الخدمات، فيدفع الم�شرف مبلغ ال�شراء عن العميل للبائع الذي 

يقبلها ثم يطالب العميل بدفع ذلك المبلغ لحقًا. وياأخذ الم�شرف عمولة على البائع ولي�ض 
على العميل مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة مابين 1-8% من الثمن.

)1(  والذي جرى عليه العمل في المملكة اأن الذي يتحمل هذه الأجور هو الم�شرف الم�شدر للبطاقة، فلو ا�شتخدم العميل بطاقته 
في ال�شحب النقدي اأو ال�شراء من جهاز لم�شرف اآخر، فاإن الم�شرف الم�شدر للبطاقة يدفع للم�شرف مالك الجهاز اأجور 

العملية، وهو جائز اأي�شًا.
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بالبطاقة  ثمنها  ويدفع  ريال  بمائة  �شلعة  ي�شتري  اأن  اأراد  �شخ�شًا  اأن  لنفر�ض  ذلك:  مثال 
الئتمانية، فاإن البائع يمرر هذه البطاقة عبر جهاٍز خا�ض لإر�شال معلومات ال�شفقة للم�شرف 
الم�شدر للبطاقة لأخذ موافقته عليها، فاإذا تمت الموافقة فاإن الم�شرف يحول الثمن لح�شاب 
البائع مخ�شومًا منه العمولة المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفر�ض اأنها 2%، اأي اأنه �شيقيد 
اأي مئة  كاماًل  الثمن  بدفع  البطاقة  الم�شرف يطالب حامل  اإن  ثم  رياًل،  البائع 98  ل�شالح 

ريال، وذلك بعد م�شي فترة ال�شماح المتفق عليها بينهما.

اأن�اع البطاقات الئتمانية

ت�شنف البطاقات الئتمانية بح�شب طريقة ت�شديد الدين الذي على العميل اإلى ن�عين، 

هما:

اأ - بطاقات الخ�شم ال�شهري:

وهي بطاقات يطالب حاملها بت�شديد المبالغ الم�شتحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة، 
بعد م�شي فترة �شماح متفق عليها، تتراوح عادة ما بين ثالثين و�شتين يومًا.

فاإذا ا�شتخدمها العميل في �شراء �شلعٍة باألف رياٍل مثاًل، فاإن الم�شرف يطالبه بدفع األف 
رياٍل بعد اأربعين يومًا.

ومن اأمثلة هذه البطاقات: بطاقة " الأمريكان اإك�شبري�ض" وبطاقتا " الفيزا" و " الما�شتر 
كارد" اللتان ت�شدرهما الم�شارف الإ�شالمية.)1(

حكمها:

تجوز هذه البطاقات ب�شرطين:
الأول: األ ي�شتمل عقد البطاقة على ا�شتراط غرامة عند تاأخر حامل البطاقة في ال�شداد 

للم�شرف؛ لأن هذا ال�شرط ربوي.

والثاني: األ ي�شتخدمها حامل البطاقة في ال�شحب النقدي اإذا كان الم�شرف ياأخذ عمولة 
قدر  عن  يزيد  مقطوعًا  اأجــرًا  ياأخذ  كان  اإذا  وكذا  �شحب،  عملية  كل  عن  ن�شبية 

التكلفة الفعلية لتلك العملية. 

)1( اأما اإذا كان الم�شدر لها الم�شارف الربوية فال تخلو عادة من الربا المحرم.
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التي  العمولة  واأما  ا�شتخدامها،  في  اهلل  �شاء  اإن  حرج  فال  ال�شرطان  هذان  تحقق  فاإذا 
ياأخذها الم�شرف من البائع فاإنها تكيف �شرعًا على اأنها اأجرة مقابل ال�شم�شرة للبائع، واأجرة 

ال�شم�شار يجوز �شرعًا اأن تكون مبلغًا ثابتًا واأن تكون بن�شبة من ثمن البيع.

حكم ا�شتخدامها في �شراء الذهب والف�شة والعمالت

يجوز ا�شتخدام بطاقة الخ�شم ال�شهري في �شراء الذهب والف�شة والعمالت؛ لأن 
الم�شرف يقيد الثمن  ل�شالح البائع فور اإجراء عملية البيع )1(، والقيد في الح�شاب يعد في 
العرف قب�شًا ولو لم ت�شلم النقود بالفعل؛ ولأن قب�ض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل 
في قوة قب�ض محتواها، فهي كال�شيك الم�شدق، بل اأقوى منه، لأنها واجبة الدفع متى ا�شتوفت 

�شروطها.

ين المتجدد: ب  - بطاقات الدَّ

قيمة  وتــزداد  فترات  على  العميل  على  الم�شتحق  الدين  تق�شيط  فيها  يتم  بطاقات  وهي 
الدين بزيادة  فترة التق�شيط.

فمثاًل: لو اأن �شخ�شًا ا�شتخدم البطاقة في �شراء �شلٍع بخم�شة اآلف ريال، فال يطالب بت�شديد 

المبلغ كاماًل في نهاية فترة ال�شماح، واإنما يعطى فر�شة للت�شديد على اأق�شاٍط لمدة �شتة 
اأ�شهر في كل �شهٍر األف ريال، اأي ي�شبح المبلغ �شتة اآلف ريال.

ومن اأمثلة هذه البطاقات: بطاقتا )فيزا( و)ما�شتر كارد( اللتان ت�شدرهما الم�شارف 
الربوية.

حكمها:

مة، لأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة، وهذا هو الربا. بطاقات الدين المتجدد محرَّ

)1( وتاأخر الت�شوية النهائية ليوٍم اأو يومين ل يعني عدم تحقق القب�ض؛ لأن القب�ض ح�شل بالقيد الم�شرفي، والت�شوية اأمر زائد 
على ذلك.
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1/ قارن بين بطاقات الخ�شم الف�ري، وبطاقات الئتمان بذكر اأوجه ال�شبه والختالف بينهما:

اأوجه الختالفاأوجه ال�شبهن�ع البطاقة

....................................بطاقات الخ�شم الفوري
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

....................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

بطاقات الئتمان

2/ ميز ما يج�ز وما ل يج�ز من المعامالت الآتية؛ مع ذكر ال�شبب:

ال�شببحكمها�ش�رة المعاملةم

1
بطاقة ي�شتخرجها العميل من 
الم�شرف على اأن ي�شتخدمها في 
النقود، ثم ي�شدد  ال�شراء و�شحب 

مق�شطا ببع�ض الفوائد الي�شيرة

بطاقة ي�شتخرجها العميل من 2
اأن ي�شتخدمها  الم�شرف على 
فــي �ــشــراء الــبــ�ــشــائــع، ويــ�ــشــدد 
المبلغ بغير زيادة على اأن ياأخذ 

الم�شرف عمولة من البائع

�شراء الذهب والف�شة باإحدى 3
بطاقات ال�شحب الفوري
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المراد به:

يحدث في بع�ض المعامالت التجارية اأن ي�شتري التاجر ب�شاعة بثمن موؤجل، فيكتب للبائع 
ورقة تت�شمن المال الذي له على الم�شتري،لها تاريخ ل�شتالم المبلغ الذي تحمله؛ ي�شتلم هذا 
المبلغ عند حلول وقته من الم�شتري نف�شه اأو من طرف ثالث يكون م�شرفًا اأو غيره، ت�شمى 

هذه الورقة )الكمبيالة()1( اأو ال�شند الإذني. 
والأ�شل اأن ينتظر حامل )الكمبيالة( اأو ال�شند الإذني اإلى وقت حلول دفع المبلغ، ثم 
يقدم هذه الورقة ويت�شلم بها المبلغ الذي تحمله، ولكنه قد يحتاج اإلى �شيولة قبل حلول الأجل، 
فيذهب اإلى اأحد الم�شارف فيتفق معه على اأن ياأخذ هذه الكمبيالة بما فيها من مبلغ، على اأن 
ي�شلمه الم�شرف اأقل مما تحمله الكمبيالة نقدًا؛ فاإذا حل الأجل �شار المبلغ الذي في الكمبيالة 

للم�شرف، وت�شمى هذه العملية: خ�شم الأوراق التجارية.

مثاله:

باع مزارع ل�شركة ال�شوامع مائة طن من القمح بمليون ريال م�شتحقة الدفع بعد ثالث 
�شنوات، وحررت له ال�شركة كمبيالة بذلك المبلغ، واأراد اأن يخ�شم هذه الورقة ويتعجل قيمتها، 
فباعها على اأحد الم�شارف بثمانمئة األف رياٍل نقدًا، وبذا ي�شتحق الم�شرف الكمبيالة على 

�شركة ال�شوامع.
اآخر:.................................................................................... مثال
...............................................................................................
...............................................................................................

)1( الكمبيالة: ورقة تجارية مثل ال�شيك لكنها موؤجلة.

لماذا �شميت هذه العملية ب�: خ�شم الأوراق التجارية؟

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

ورقة تت�شمن المال الذي له على الم�شتري،لها تاريخ ل�شتالم المبلغ الذي تحمله؛ ي�شتلم هذا 
المبلغ عند حلول وقته من الم�شتري نف�شه اأو من طرف ثالث يكون م�شرفًا اأو غيره، ت�شمى 

والأ�شل اأن ينتظر حامل )الكمبيالة( اأو ال�شند الإذني اإلى وقت حلول دفع المبلغ، ثم 
يقدم هذه الورقة ويت�شلم بها المبلغ الذي تحمله، ولكنه قد يحتاج اإلى �شيولة قبل حلول الأجل، 

üNشم ا’Cوراق التéارية

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U6-L4

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U6-L4.png

خصم األوراق التجارية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-بيع التقسيط و المعامالت المصرفية

المشترك

الثانوية مقررات
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الحكم ال�شرعي

خ�شم الأوراق التجارية محرم؛ لأنه يجمع بين ربا الف�شل والن�شيئة، فحقيقة العقد اأن المزارع باع 
المليون الموؤجلة بثمانمائة األٍف حالة؛ لأن البنك ح�شل على مئتي األف ريال وهي زيادة ربوية.

ولت�شحيح العقد يمكن اأن تباع الورقة الموؤجلة بغير النقود؛ كاأن ي�شلمه الم�شرف اأر�شًا اأو عرو�شًا اأو 
اأ�شهمًا مباحة قيمتها ثمانمائة األف ريال.

لخ�ض المراد بخ�شم الأوراق التجارية ح�شب فهمك، مع ذكر مثال مخت�شر عليه.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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الüشناOيق ا’�شتãمارية اfCواY¡ا واCحكام¡ا

تن�شئـها  معنوية  اأوعيـة  بها:  ويق�شد  ال�شتثمارية،  بال�شناديق  ي�شمى  ما  الم�شرفية  الأعمال  من 
الم�شارف لتجميع اأموال الم�شتثمرين وتنميتها؛ بالمتاجرة بها في مجالت ال�شتثمار المختلفة، وفي 

المقابل ياأخذ الم�شرف عمولة لقاء هذه الخدمة.

التكييف ال�شرعي لل�شندوق ال�شتثماري

الم�شرف في  باأجر، فالم�شتثمرون وكلوا  اأنها وكالة  والم�شتثمرين على  الم�شرف  العالقة بين  تكيف 
التجار باأموالهم، وفي المقابل ياأخذ الم�شرف اأجرًا على هذه الوكالة.

�ش�ابط عامة في ال�شناديق ال�شتثمارية

1- يد الم�شرف يد اأمانة، فهو ل ي�شمن اأموال الم�شتثمرين اإل في حال تعديه اأو تفريطه.
2- ل يجوز اأن ي�شمن الم�شرف للم�شتثمرين عدم الخ�شارة، وبناًء عليه فاإن ال�شناديق الم�شمونة 

محرمة.
3- ل يجوز ا�شتثمار اأموال ال�شندوق في اأن�شطٍة محرمة، كال�شندات، والأ�شهم المحرمة.

تتن�ع ال�شناديق بح�شب محت�اها اإلى اأن�اٍع متعددة، من اأبرزها ما ياأتي:

1- �شناديق الب�شائع

وفيها ت�شتثمر الأموال ب�شراء معادن دولية نقدًا ثم بيعها بالأجل بربح.
حكمها

هذه ال�شناديق جائزة، ب�شرط التقيد بال�شوابط ال�شرعية في البيع وال�شراء.

2-�شناديق الأ�شهم

وت�شتثمر فيها الأموال في المتاجرة بالأ�شهم.
حكمها

يختلف حكمها بح�شب نوع الأ�شهم التي يتاجر بها، فاإن كان نوع الأ�شهم مما يجوز المتاجرة فيها 
فهي جائزة، واإن كانت الأ�شهم مما ل تجوز المتاجرة فيها؛ فهي محرمة، و�شياأتي تف�شيل اأحكام 

الأ�شهم في مو�شوع �شركة الم�شاهمة اإن �شاء اهلل تعالى.

ا’�شتãمارية الüشناOيق اfCوا´

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U6-L5

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U6-L5.png

الصناديق االستثمارية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-بيع التقسيط و المعامالت المصرفية

المشترك

الثانوية مقررات
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3- �شناديق ال�شندات

وت�شتثمر الأموال في هذه ال�شناديق في المتاجرة بال�شندات.
حكمها

هذه ال�شناديق محرمة؛ لأن ال�شتثمار في ال�شندات محرم؛ كما �شياأتي بيانه في مو�شوع �شركة 
الم�شاهمة اإن �شاء اهلل تعالى.

ما وجه العالقة بين هذا الن�ع من البيع، وبيع التق�شيط؟ وما الفرق بينهما؟

ال�شببحكمها�ش�رة المعاملةم

الب�شائع، يدفع 1 ا�شتثماري في  �شندوق 
للم�شتثمرين ن�شبة مئوية ثابتة من المبالغ 

التي يدفعها الم�شتثمرون

�شندوق لال�شتثمار في الأ�شهم المباحة؛ 2
مبلًغا محدًدا  الم�شتثمرين  من  ياأخذ 

مقابل ا�شتثمار اأموالهم

�شندوق لال�شتثمار في ال�شندات ل ي�شمن 3
للم�شتثمرين فيه عدم الخ�شارة

�شندوق لال�شتثمار في الأ�شهم المباحة؛ 4
يدفع للم�شتثمرين مبلغا محدًدا مقابل 

ا�شتثمار اأموالهم
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11  بالنظر اإلى الواقع، وبا�شتح�شار ما تعرفه من اأحكام بيع التق�شيط و�شروطه:اذكر �شورتين يجوز فيهما البيع 

بالتق�شيط، و�شورتين يحرم فيهما البيع بالتق�شيط.

22  لخ�ض ما يتعلق بالبطاقات الم�شرفية.

33  ما الحالت التي يجوز فيها التعامل ب�شناديق ال�شتثمار، والحالت التي يحرم التعامل بها؟

ــن حكم ما ياأتي: 44  بيِّ

باع م�شنع للمالب�ض لأحد تجار بيع المالب�ض الكبار ب�شاعة بمبلغ مليوني ريال م�شتحقة الدفع بعد �شنة، 
وحرر له التاجر كمبيالة بهذا المبلغ، فاأراد الم�شنع قيمة هذه الكمبيالة نقدًا، فاتجه مندوبه اإلى اأحد 
الم�شارف الربوية، واتفق معهم على اأن يدفعوا له مبلغ مليون و�شبعمئة األف نقًدا؛ على اأن يتنازل لهم 

عن المبلغ الذي في الكمبيالة.

  ما الفوائد التي ت�شتنبطها من الأدلة الآتية فيما يتعلق بالوحدة التي در�شتها:

�� اأ - قوله تعالى:      

ب - قوله تعالى:         .

عندك«؟ لي�ض ما تبع : »ل  ج - قوله  

(»FGôKEG)(»FGôKEG)

اأح�شر اأي عقد من عقود �شركات التق�شيط في منطقتك، ثم قم بتحليله ودرا�شته من الأوجه الآتية:
مدى ان�شباط العقد مع �شروط جواز بيع التق�شيط التي در�شتها - ا�شتخراج البنود ال�شحيحة وغير ال�شحيحة 
في العقد- اإذا وجد فيه مخالفة لل�شوابط ال�شرعية فكيف يمكن ت�شحيحها لتكون متوافقة مع الأحكام ال�شرعية.
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ل��ة كا ل� ا

والعارية

والإجارة

ال�����ك����ال����ةم����ن ح��ي��ث    ع���ل���ى  ت���ت���ع���رف   �1

تعريفها لغة وا�شطالحاً.

2� ت�ش�Æ بعبارة من عندك تعريفاً خا�شاً 

لها.

3� تبين الحكمة من م�شروعية ال�كالة.

4� تفرق بين اأن�اع ال�كالة.

ب��اأم��ث��ل��ة من  ال����ك���الت  لأن������اع  5� تمثل 

عندك.

ال����ك���ال���ة  اأح�����ك�����ام  ب��ب��ع�����ض  ت���ح���ي���ط   �6

التف�شيلية.

7� ت���ت���ع���رف ع���ل���ى ال����ع����اري����ة ف����ي ال��ل��غ��ة 

وال�شطالح.

8 � ت�شتدل على م�شروعيتها من الكتاب 

وال�شنة.

9� تبين الحكمة من م�شروعيتها.

10� تفرق بين العارية وال�ديعة، وبينها 

وبين الإجازة.

اإي��ج��اب��ي تجاه  ات��ج��اه  ل��دي��ك  يتك�ن   �11

العارية.

بطالقة  التحدث  ت�شتطيع   �12

حدود  في  واأحكامها  العارية  عن 

ثالث دقائق.

13� تفرق بين البيع والإجارة.

14� تعرف �شروط الإجارة.

الإج�������������ارة  ب�����ي�����ن  ت����م����ي����ز   �15

ال�شحيحة والفا�شدة.

16� تدرك ما تج�ز اإجارته وما 

تحرم اإجارته.

ك���ال من  ي���ل���زم  م���ا  ت�����درك   �17

الم�ؤجر والم�شتاأجر.

18� تميز بين اأن�اع الأجراء وما 

يتعلق بهم من اأحكام.

ال����خ����دم  ح�����ق������ق  ت�����ع�����رف   �19

والعمال.

20� تحذر من ظلم الأجير.

21� تعرف متى تنف�شï الإجارة. 

 اأخي الطالب: يت�قع منك بعد درا�شتك لهذه ال�حدة اأن:

ال�حدة

ال�شابعة
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اإذا اأردت �شراء �شيارة ولديك م�شاغل كثيرة ل تمكنك من �شرائها بنف�شك.

اإذا اأردت بيع جهازك الج�ال ولديك م�شاغل كثيرة ل تمكنك من بيعه بنف�شك.

اإذا كان لديك �شفر مهم، كما اأن لديك معاملة لبد من اإنجازها �شريًعا.

ماذا تفعل في هذه الحالت؟

...................................................................................................

...................................................................................................

من خالل هذا الدر�ض يمكنك التعرف على تفا�شيل اأحكام اإنابة الآخرين في عمل بع�ض ما 
يخ�شك، وكذا حكم اإنابة الآخرين لك، وهذا ما ي�شمى: التوكيل اأوالتفوي�ض.

تعريف الَ�َكالة 

الَ�َكالة لغة:

به  ليق�م  ف��شته  اإذا  العمل  بهذا  فالناً  وكّلت  تق�ل  التف�ي�ض،  بمعنى  اللغة  في  ال�كالة 

مكانك.

الَ�َكالة ا�شطالحاً:

اإقامة الإن�شان غيره مكانه ليقوم بعمل ما بدًل عنه.

مثال ذلك: اأذكر اأمثلة من الواقع على عقد الوكالة:

...............................................................................................

...............................................................................................

اأتاأكد من فهمي: اأعرف الوكالة بتعريف اآخر ح�شب ما فهمت

...............................................................................................

...............................................................................................

ال��َ�َك��ال����ةال��َ�َك��ال����ة

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U7-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U7-L1.png

الوكالة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-الوكالة و العارية و اإلجارة

المشترك

الثانوية مقررات
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اأن�اع الَ�َكالة 

ل فيه قد يكون عماًل واجبًاً على الموكل وقد يكون م�شتحبًا وقد يكون مباحًا. العمل الموكَّ
الواجب: التوكيل في اأداء الحج الواجب عليه، اأو في اإخراج الزكاة، اأو توكيله في  العمل مثال
دفع النفقات الواجبة عليه لأهله، كاأن يكون �شخ�ض م�شافرًا، ويوكل اأخاه في الإنفاق على اأهله 

مدة �شفره.
الم�شتحب: التوكيل في اإخراج ال�شدقة للفقراء. العمل مثال

المباح: التوكيل في  الأعمال التجارية. العمل مثال

�شيغة الَ�َكالة

 ت�شح الوكالة بكل قول اأو فعل دل عليها. 
 بالتعاون مع زمالئي اأذكر مثال على كل �شيغة من واقعنا المعا�شر:

�شيغة ق�لية:...............................................................................

�شيغة فعلية:...............................................................................

حكم عقد الَ�َكالة

عقد الَوَكالة جائز باإجماع العلماء؛ لالأدلة الكثيرة من الكتاب وال�شنة؛ ومنها: قوله تعالى: 

بيِّن وجه الدللة من هذه الآية ...............................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

ومن الأدلة كذلك اأن النبي   كان يوكل اأ�شحابه في القيام ببع�ض الأعمال.

.)1(

)1( �شورة الكهف الآية 19.
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نها، مبيًِّنا �ش�رة ال�كالة ال�اقعة في الأحاديث  ن ال�كالة وما لم يت�شمَّ 1/تاأمل الأحاديث الآتية وميِّز منها ما ت�شمَّ

الدالة عليها:

النبي اأعطاه ديناًرا ي�شتري له به �شاة، فا�شترى له به �شاتين، فباع  اأن اأ - عن عروة بن الجعد البارقي �،
)١( 

اإحداهما بدينار، وجاءه بدينار و�شاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان ل� ا�شترى التراب لربح فيه.

: »تلك �ش��اة لحم«.  ب- عــن البــراء بــن عــازب  قال: �شح��ى خالي اأب� ب��ردة قبل ال�ش��الة فقال ر�ش���ل اهلل
فق��ال: ي��ا ر�ش���ل اهلل، اإن عن��دي جذعة من المعز، فقال: »�ش��ح بها، ول ت�شلح لغيرك«، ثم قال: »من �شحى 

)2(
قبل ال�شالة فاإنما ذبح لنف�شه، ومن ذبح بعد ال�شالة فقد تم ن�شكه، واأ�شاب �شنة الم�شلمين«.

�ش�رة ال�كالة ال�اقعة في الحديثدللته على ال�كالةالحديث

الحديث الأول

الحديث الثاني

الحديث الثالث

)1( رواه البخاري برقم )3642(.
)2( رواه البخاري برقم )5556(، وم�شلم برقم )1961(، وهذا لفظه.
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2/  قد يت�شل بعقد الَ�َكالة ما يغير هذا الحكم،  فتك�ن ال�كالة محرمة  اإذا كان الفعل الم�كل فيه محرما، بالتعاون 

مع زميلي اأمثل على ال�كالة المباحة والمحرمة:

وكالة محرمة  وكالة مباحة

الحكمة من م�شروعية الَ�َكالة

 ل�شك اأن الَوَكالة لم ت�شرع عبثا، ولو لم يكن لها من حكمة لكانت م�شروعيتها نوعا من العبث، ولو تاأمل الإن�شان ذلك 
ل�شتنبط عدة حكم من م�شروعيتها.

بالتعاون مع مجم�عتك:فكر في ذكر الحكم التي اأبيحت ال�كالة من اأجلها.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

�شروط عقد الَ�َكالة

ل مالكًا لل�شيء الموكل فيه.   1. اأن يكون الموكِّ
ل والوكيل جاِئِزي الت�شرف، فال ت�شح وكالة المجنون وال�شبي. 2. اأن يكون الموكِّ

ل فيه عماًل مباحًا، فال يجوز التوكل عن الآخرين في الأعمال المحرمة. 3. اأن يكون العمل الموكَّ
ل فيه عماًل تدخله النيابة، فال ي�شح اأن يوكل الم�شلم غيره في ال�شالة عنه؛ لأن ال�شالة  4. اأن يكون العمل الموكَّ

عمل ل تدخله النيابة.
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................................................................................مثال يفتقد ال�شرط الأول
................................................................................

................................................................................مثال يفتقد ال�شرط الثاني
................................................................................

................................................................................مثال يفتقد ال�شرط الثالث
................................................................................

................................................................................مثال يفتقد ال�شرط الرابع
................................................................................

بالتعاون مع زميلي اأذكر اأمثلة ل�كالت ل ت�شح ب�شبب فقدها ال�شروط المذك�رة.

   مخالفة ال�كيل لل�كالة

على الوكيل اأن يلتزم بما وكله فيه موكله، فال يفعل ما لم يوؤذن له فيه، فاإذا خالف الوكيل  فا�شترى لموكله ما لم ياأمره 
به، اأو ا�شترى له �شيئًا معيبًا فاإنه ل يلزم الموكل قبوله؛ لأنه لم يوكله في هذا العمل.

واإذا وكله بالبيع بثمن فله اأن يبيع باأكثر منه، ولي�ض له اأن يبيعه باأقل، فلو قال: بع �شيارتي بخم�شين األفًا، فله اأن يبيعها 
ب�شتين األفًا، ولي�ض له بيعها باأربعين، واإذا كانت الوكالة باأجرة والأجرة ن�شبة مئوية،فال يجوز للوكيل حب�ض ال�شلعة والمغالة 

في ثمنها  من اأجل اأن يكثر ن�شيبه من الأجرة.

    ت�كيل ال�كيل

لي�ض للوكيل اأن يوكل غيره ليقوم بالعمل بدًل عنه، اإل اأن ياأذن له الموكل �شواء اأكان الإذن اإذنًا لفظيًا )كاأن يقول: 
اأذنت لك اأن توكل غيرك في هذا العمل( اأو اإذنًا عرفيًا )كاأن يكون من عادة النا�ض التوكيل في هذا العمل وعدم قيام 

ال�شخ�ض نف�شه بالعمل (. 
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بالتعاون مع زميلي اأمثل على الإذن العرفي في الت�كيل:

  اأ - اإذا وكل �شخ�ض اآخر في اإ�شالح عطل في اأ�شالك الكهرباء،والعادة اأنه ل يعمل ذلك اإل الكهربائي فهو اإذن له 
في ذلك.

 ب -.....................................................................................

 ج - .....................................................................................

ما يدخل في عقد الَ�َكالة

يدخل في عقد الَوَكالة كل الأعمال التابعة عرفًا للعمل الموكل فيه، فلو وكله ببيع �شيارته فله اأن يركبها، وله اأن يقودها 
بها، وله اأن ي�شعها في اأحد المعار�ض الموثوقة لعر�شها  اإلى مو�شع بيع ال�شيارات، وله اإعطاوؤها لمن يريد �شراءها ليجرِّ
للبيع، ونحو ذلك من الأعمال التي تدخل في العرف تبعًا للعمل الموكل فيه، ما لم ين�ض الموكل على عدم القيام ببع�ض 

هذه الأعمال، كما لو قال: بع �شيارتي، ولكن ل تعر�شها في اأي محل للبيع، بل بعها بنف�شك.

الأجرة على الَ�َكالة

يجوز اأخذ الأجرة على العمل في عقد الَوَكالة، ولكن ي�شترط في الأجرة اأن تكون معلومة، �شواء اأكانت معينة )كاأن 
يقول: وكلتك على �شراء �شيارة ولك خم�شمئة ريال( اأو كانت ن�شبة مئوية )كاأن يقول: وكلتك على تح�شيل َديني الذي على 

محمد ولك منه ع�شرة في المائة(.

ïن�ع عقد الَ�َكالة ومتى ينف�ش

الَوَكالة عقد غير لزم للطرفين، فيحق للموكل اأو الوكيل اأن يف�شخ الوكالة متى �شاء، ب�شرط اأن ل يترتب على ذلك �شرر 
اأحد الطرفين.

وينف�شخ عقد الوكالة: بموت الموكل اأو الوكيل اأو جنونه.
هناك اأمر اآخر - �شبق ذكره - ينف�شخ به عقد الوكالة، ما هو؟.................................

�شمان ال�كيل

الوكيل اأمين على المال الذي معه، فال ي�شمن ما تلف منه بغير تعٍد ول تفريط.
بالتعاون مع زميلي اأمثل على تعدي ال�كيل وتفريطه

اأمثلة على التفريطاأمثلة على التعدي
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ت�ثيق الَ�َك�ال�ة

ت�شــح الوكالــة مــن غيــر كتابــة بــل بمجــرد القــول كمــا تقــدم، والأولــى توثيقهــا بالكتابــة وال�شــهود فــي الأمــور 
المهمــة؛ وذلــك حتــى تت�شــح الأمــور، ول يقــع الطرفــان فــي الخ�شومــة فيمــا بعــد، فكثيــرًا مــا يدخــل بع�ض النا�ــض في 
العقــود بنــاًء علــى الثقــة فيمــا بينهم، ثــم ينتهي بهــم الحال اإلــى الخ�شومة وال�شــقاق واتهــام كل منهم الآخــر، ولو اأنهم 
يــن: مــن البدايــة وّثقــوا اأعمالهــم لــكان الأمــر وا�شًحا،وقلــت الخ�شومــات، ولهــذا قــال اهلل �شــبحانه وتعالــى فــي الدَّ

)1(

.

1/  اأين تكتب الَ�َكالت ال�شرعية الم�ثقة من قبل الدولة؟

...........................................................................................................................

2/ اكتب عقد ت�كيل ل�شخ�ض تريد اأن ت�كله في اأمر من اأم�رك المهمة:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

)1( �شورة البقرة الآية 282.
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الع`اِريsة

 العاِريَّة لغة:

، وهو التجرد. العاِريَّة في اللغة ماأخوذة من الُعِريِّ

 العاِريَّة ا�شطالحاً:

عرف الفقهاء العارية بتعريف ت�شتطيع التو�شل اإليه بعد ترتيب هذه الكلمات ترتيًبا �شحيًحا 
غير -  �شخ�ض لآخر -  ينتفع -  مقابل  -  يعطي  - �شيئا -  به  -  ويرده -  اأن  -  من

...............................................................................................
مثال ذلك:  

كون مما ياأتي مثال للعارية:
اأحمد -  عبدالعزيز -  كتاب.

...............................................................................................................
اأنا اأ�شتطيع اأن اأعلل الت�شمية بهذا ال�شم فقد �شميت العارية بهذا ال�شم لأنها................................
...............................................................................................................

�شيغة العاِريَّة

 ت�شح الإعارة بكل لفظ اأو فعل دل عليها، فلو اأ�شرت اإلى زميلك باأنك تريد منه قلما فاأعطاك اإياه، فقد طلبت 
من زميلك ا�شتعارة القلم، واأعارك اإياه؛ واإن لم تتلفظا ب�شيء.

حكم العاِريَّة 

وردت عــدة ن�شو�ــض تتعلــق بحكم العارية فبالن�شــبة للم�شــتعير مثــاًل ورد اأن النبي   ا�شــتعار اأدرعا من 
�شفوان بن اأمية )1(، وا�شتعار فر�شًا لأبي طلحة)2(.

( اأن نخرج  واأما  بالن�شــبة للمعير، فهناك  اأدلة كثيرة منها: قول اأم عطية  : اأمرنا )اأي ر�شــول اهلل 
الحي�ض يوم العيدين وذوات الخدور في�شهدن جماعة الم�شلمين ودعوتهم ويعتزل الُحيَّ�ض عن م�شالهن، قالت 

امراأة: يا ر�شول اهلل اإحدانا لي�ض لها جلباب قال: »لتلب�شها �شاحبتها من جلبابها« )3(. 

ا�شتنبط من هذه الن�ش��ض حكم الإعارة، وال�شتعارة.

...............................................................................................................

تعريف العاِريَّة 

)1( رواه اأحمد برقم)15302(، واأبو داود برقم )3562(. 
)2( رواه البخاري برقم )2627(، وم�شلم برقم )2307(.

)3( رواه البخاري برقم )980(، وم�شلم برقم )890(.
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�شروط العاِريَّة

1. اأن يكون المعير مالكًا للعين المعارة.
2.  واأن يكون مختارًا غير مكره.

3. اأن تكون العين المعارة فيها منفعة مباحة، اأما اإن كانت منفعتها محرمة فال يجوز اإعارتها.

قال اهلل تعالى:                . 

هذه الآية الكريمة قاعدة �شرعية عظيمة ن�شتفيد منها ما ل يح�شى من الأحكام ال�شرعية، ومن ذلك اأن ال�شتعارة 

تك�ن م�شتحبة ومرغبا فيها اإذا كانت مع�نة على الخير، بل قد تك�ن واجبة اأحيانا، كما اأنها تك�ن ممن�عة ومحرمة 

اإذا كانت معينة على ال�شر والف�شاد.

بالتعاون مع مجم�عتي اأمالأ الجدول الآتي:

اأح�ال تحرم فيها العاريةاأح�ال ت�شتحب فيها العاريةاأح�ال تجب فيها العارية

�شخ�ض مع�شوم يتعر�ض للغرق في 
م�شبح ومعي طوق نجاة

اأراد ال�شفر بها  اإعارة ال�شيارة لمن 
لأداء  العمرة

اإعارة ال�شيارة لمن اأراد التفحيط فيها 
مطلوبين  نقل  اأو  عليها  المعاك�شة  اأو 

اأمنيا اأو م�شبوهين فيها

الحكمة من م�شروعيتها

ة فوائد عظيمة، منها: اأنها دليل على ترابط اأفراد المجتمع وتاآخيهم،  في م�شروعية العاِريَّ
لبع�ض،  بع�شهم  النا�ض  م�شاعدة  العارية  وفي  النا�ض،  بين  والألفة  للمودة  جالبة  اأنها  ومنها 
فالإن�شان قد يحتاج اإلى بع�ض الأ�شياء لفترة موؤقتة وقد تكون حاجته عاجلة فياأتي اإلى اأخيه 
ويطلب منه اأن يعيره ال�شيء الذي يحتاجه، وفي العارية تعويد على تحمل الم�شوؤولية والحفا® 

على ممتلكات الآخرين.
وهناك حكم اأخرى تعاون مع مجم�عتك في الت��شل اإليها:

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
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ن�ع عقد العاِريَّة

عقد العارية عقد جائز )بمعنى غير لزم( فمتى اأراد المعير اأو الم�شتعير رد العين المعارة 
فله ذلك، اإل اإن ترتب �شرر على اأحد الطرفين، كاأن ياأذن المعير للم�شتعير بال�شفر بال�شيارة 

ثم الرجوع فيها، فال يجوز له اأن يقول له في الطريق: اعطني �شيارتي.

المحافظة على العاِريَّة و�شمانها

على الم�شتعير اأن يعتني بالعين المعارة، ويحافظ عليها كما يحافظ على ماله؛ ول يجوز 
له �شرعًا اأن ياأخذ العارية من الم�شتعير ثمَّ ُيحدث بها �شررًا.

واإذا تلفت العارية فعليه �شمانها؛ لقوله   ل�شفوان بن اأمية حين ا�شتعار منه اأدرعًا:
»بل عارية م�شم�نة«)1(، لكن ل يدخل في ال�شماِن التلُف النا�شÅ عن ال�شتعمال المعتاد 
الذي ر�شيه المعير، فلو اأعاره �شيارته ن�شف �شنة مثال فلي�ض عليه �شمان ما تاآكل من اإطارات 

ال�شيارة ب�شبب ال�شتعمال المعتاد. 

)1( رواه الإمام اأحمد )15302( و�شححه الألباني في الإرواء )344/5(.
)2( ينظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي �ض149-148.

اآداب ال�شتعارة

ْربة. 1- جاء رجل اإلى رجل ي�شتعير منه كتابا فاأعاره، وقال له: ل تكن في حب�شك له ك�شاحب الِقِِِِ
 قال: ل، ول تكن اأنت في ارتجاعك له ك�شاحب الم�شباح. قال: ل.

 وكان من حديث هذين: اأن رجاًل ا�شتعار من رجل قربة على اأن ي�شتقي فيها مرة واحدة 
ثم يردها، فا�شتقى فيها �شنة ثم ردها اإليه متخرقة.

 واأما الآخر: فاإن رجال �شافه �شيف من النهار، فا�شتعار من جار له م�شباحا لي�شرجه 
ل�شيفه في الليل، فلما كان بعد �شاعة اأتاه وطالبه برده، فقال له: اأعرتني م�شباحا للَّيل 

اأو للنهار؟ قال: للَّيل.

قال: فما دخل الليل.

ّلم. 2- واأعار رجل رجاًل كتابًا وقال له: ل تكن ك�شاحب ال�شُّ
 قال: وما معنى ذلك؟

 قال: جاء رجل الى رجل ي�شتعير منه �شلما، فقال له: ما اأطيق حمله.
 قال: �شبحان اهلل، وهل اأكلفك حمله؟ اأنا اأحمله.

 قال: �شدقت اأنت تحمله ول ترده، فاأحتاج اإلى اأن اأجيء واأحمله. )2(
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3- ا�شتعار رجل من اأبي حامد الأ�شفرائيني الفقيه كتابا،فراآه اأبو حامد يوما وقد اأخذ عليه عنبًا، 
ثم اإن الرجل �شاأله بعد ذلك اأن يعيره كتابا، فقال: تاأتيني اإلى المنزل، فاأتاه، فاأخرج الكتاب 

اإليه في طبق وناوله اإياه، فا�شتنكر الرجل ذلك، وقال: ما هذا؟

فقال له اأبو حامد: هذا الكتاب الذي طلبته، وهذا طبق ت�شع عليه ما تاأكله، فعلم بذلك ما 
كان من ذنبه. 

4- ا�شتعار رجل من بع�ض اأهل العلم كتابا،ثم رده اإليه بعد حين متك�شرا متغيرا عليه اآثار البزور 
وغيره، ف�شاأله اأن يعيره غيره، فقال له: ما اأح�شنت �شيافة الأول، فن�شيفك الثاني.)1(

5- قال الزهري: اإياك وغلول الكتب،وهو حب�شها عن اأ�شحابها.)2(

)1( ينظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي �ض149-148.
)2( تدريب الراوي 1/ 524.
)3( �شورة الماعون الآية 7.
)4( تدريب الراوي /523.

6- قال ال�شيوطي: وقد ذم اهلل تعالى فـي كتابـه مانع العاريــة بقولـه:   )3(، 
      الكتب اأهم من الماعون، قال وكيع: اأول بركة الحديث اإعارة الكتب.)4( 

بالتعاون مع مجموعتك اقراأ هذه الأخبار بتمعن، وا�شتخل�ض منها - مع ما تعرفه من الأدلة 
ال�شرعية العامة - اآداب ال�شتعارة للكتب وغيرها:

.......................................................................................1

.......................................................................................2

.......................................................................................3

.......................................................................................4

.......................................................................................5

.......................................................................................6

.......................................................................................7
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1/ في حديث اأم �شليم  في ال�شحيح عندما اأرادت اأن تخبر اأبا طلحة � ب�فاة ابنه قالت له: اأراأيت ل� اأن 

ق�ماً اأعاروا عاريتهم اأهل بيت فطلب�ا عاريتهم، األهم اأن يمنع�هم؟ قال: ل، قالت: فاحت�شب ابنك.

اكتب - من اإن�شائك - تعليقاً ح�ل هذا الحديث، ثم اربطه بم��ش�ع الدر�ض:

..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

2/ قال اهلل تعالى في و�شف المنافقين:                                                                                       ، بالرج�ع اإلى كتب 

التف�شير، بين عالقة هذه الآية الكريمة بم��ش�ع العارية.

..................................................................................................................

..................................................................................................................
الموؤلف.................................................. الم�شدر: كتاب........................................
الجزء..................................................    / ال�شفحة رقم.......................................

3/ ا�شتعار اأحد الطالب كتاباً من زميله، واأعاده اإليه بعد اأيام وقد تمزقت جلدة الكتاب وبع�ض �شفحاته، وعليه 

بع�ض الكتابات. ما ت�جيهك لهذا الطالب الم�شتعير؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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ل بد اأن يكون قد مر بك عقد الإيجار يوما ما، مّثل على �شيء مما مر بك مما ا�شتاأجرته اأنت، 
اأو ا�شتاأجره والدك، اأو اأخوك، اأو �شديقك.

...............................................................................................
...............................................................................................

ما عقد الإيجار في ت�شورك وح�شب ممار�شتك؟
...............................................................................................

اقراأ التعريف الآتي ثم قارنه بفهمك.

ما يعطى من عو�ض على عمل، ثم اأطلقت على العقد نف�شه. الإجارة لغة:

عقد على المنافع بعو�ض. الإجارة ا�شطالحاً:

وال�شقق  كالدور  اأعيان  منافع  المنافع  كانت  اإذا  ما  ي�شمل  التعريف:)المنافع(،  في فقولنا
للطبيب  الأجرة  اأ�شخا�ض كدفع  المنافع منافع  كانت  اإذا  وي�شمل  التجارية،  والمحالت 

ائين، وال�شائقين، وغيرهم. ليقوم بالك�شف عليك، وا�شتئجار البنَّ
فعقد الإجارة عقد على المنافع فمن ا�شتاأجر محال للمتاجرة فيه؛ فاإنه مالك لمنفعته، 
وهي ال�شتفادة من المحل طوال فترة عقد الإجارة، ولكنه ل يملك المحل نف�شه اإذ هو 

مملوك ل�شاحبه وهو الموؤجر.
اإجارة  )اأو  اأ�شخا�ض  واإجارة  اإجارة منافع،  ق�شمان:  الإجارة  اأن  التعريف  ون�شتفيد من 

على عمل(.

بعد ما تقدم يمكنك التفريق بين الإجارة والبيع، وذلك اأن بع�ض العلماء ي�شمي الإجارة البيع الأ�شغر، وعرفنا الآن اأن 

الإجارة عقد على المنافع؛ فهي اإذا بيع المنافع، والبيع ه� بيع الأعيان، فما الذي تح�شل لديك من الفرق بينهما؟

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................

تعريف الإجارة

Yقó ا’إLارة

ل بد اأن يكون قد مر بك عقد الإيجار يوما ما، مّثل على �شيء مما مر بك مما ا�شتاأجرته اأنت، 

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U7-L3
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حكم الإجارة

الأ�شل في عقد الإجارة الإباحة، وقد دّل على ذلك اأدلة كثيرة من الكتاب وال�شنة، واأجمع 
العلماء على ذلك.

مدر�شتك؛راجع  في  التعلم  م�شادر  مركز  اأو  المختلفة،  التعلم  م�شادر  اإلى  بالرج�ع 

اأحد كتب الفقه، ثم ا�شتخرج منه الأدلة من الكتاب وال�شنة على ج�از الإجارة.

...............................................................................................
...............................................................................................

�شروط الإجارة 

ال�شرط الأول: معرفة المنفعة المعق�د عليها: ويدخل في ذلك:

  اأ- معرفة العين المعق�د عليها، فاإذا كان العقد على ا�شتئجار �شقة مثاًل، فال بد 

معرفتها؛ اإما بروؤيتها واإما بو�شفها و�شفًا دقيقًا ينفي الغرر عنها.
المراد من  ال�شقة مثال يعرف هل  ال�شتئجار، ففي  الغر�ض من  - معرفة   ب 

اأو  م�شت�دعاً،  جعلها  اأو  تجارياً،  مكتباً  جعلها  اأو  ال�شكنى،  ال�شقة  ا�شتئجار 

معماًل، اأو غير ذلك.

ل��م��اذا ك���ان م��ن ���ش��روط الإج�����ارة م��ع��رف��ة ال��ع��ي��ن ال��م�����ش��ت��اأج��رة وم��ع��رف��ة ال��غ��ر���ض من 

ال�شتئجار؟

..........................................................................................
..........................................................................................

ال�شرط الثاني: معرفة الأجرة، معرفة تنفي الغرر عنها: فيحدد مالك ال�شقة الم�شتاأجرة 

قدر الأجرة، ويحدد هل هذه الأجرة م�شتحقة ل�شنة اأو ل�شهر اأو ليوم، ونحو ذلك.
ويجوز اأن ي�شتاأجر بيتًا لم يتم بناوؤه وتكون الأجرة اإكمال بناء هذا البيت، �شواء  قال له: 
اأجرتك البيت بخم�شين األف ريال على اأن تبني بهذه الأجرة البيت، اأو يقول له: اأجرتك 
البيت وتكون اإجارته مدة �شنتين مقابل بنائك له، ب�شرط اأن يحدد بدقة �شفة هذا 

البناء، تحديداً ينفي الغرر، ويقطع الخ�ش�مة.
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 ال�شرط الثالث: اأن تك�ن المنفعة مباحة، فال يجوز اأن يوؤجر محاًل له ل�شخ�ض يبيع فيه ما حّرم 

اهلل، كما ل يجوز اأن ي�شتاأجر اأجيرًا ليفعل له فعاًل محرمًا؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم 
،)1( والعدوان، وقد نهى اهلل عن ذلك، بقوله: 
المحرم  الفعل  هذا  اأجل  من  والإجــارة  اإزالته،  مطلوب  المحرم  الفعل  هذا  اأن  كما 

تنافي ذلك.

ال�شرط الرابع: القدرة على الت�شليم: فال يجوز تاأجير ما يعجز عن ت�شليمه؛ ك�شيارته الم�شروقة.

كالوكيل  فيها  بالت�شرف  له  ماأذونًا  اأو  للم�ؤجر  المنفعة ممل�كة  تك�ن  اأن  الخام�ض:  ال�شرط 

وولي ال�شغير، لأنـه ل يجوز لالإن�شان اأن يت�شرف فيمـا ل يملك، لقـولـه تـعـالــى: 
: »ل تبع ما لي�ض عندك«.)3(                                                                                         )2(، وقال 

تاأمل قولنا في ال�شرط الخام�ض: اأن تكون المنفعة مملوكة للموؤجر، وماذا ت�شتنتج منه؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 اقراأ الم�شاألة الآتية وتاأكد من �شحة فهمك.

يجوز لمن ملك منفعة اأن يوؤجرها على غيره واإن لم يكن مالكا للعين، و�شواء في ذلك اأكانت الأجرة 
�شرطان: لذلك اأكثر من الأجرة الأولى اأم اأقل، وي�شترط

بال�شروط؛  الوفاء  لأنه يجب  ي�ؤجره؛  األ  �شرط عليه  الأول قد  الم�ؤجر  يك�ن  اأن ل   .1
)4(

: »الم�شلم�ن على �شروطهم«. لقوله 
اأن يك�ن انتفاع الم�شتاأجر الثاني بالعين الم�ؤجرة بقدر انتفاع الم�شتاأجر الأول اأو اأقل،  .2
فلو اأجره محاًل لبيع الخ�شراوات، فاإنه ل يجوز له اأن يوؤجره على من يجعله محاًل للحدادة؛ 
الأول من �شروط الإجارة( فبغيره من باب  ال�شرط  لأنه ل يملك ذلك بنف�شه )بمقت�شى 

.)5(
: » ل �شرر ول �شرار«  اأولى، ولما في ذلك من ال�شرر، وقد قال 

)1( �شورة المائدة الآية 2.
)2( �شورة البقرة الآية 188.

)3( رواه الترمذي برقم )1232( والن�شائي برقم )4613( واأبو داود برقم )3503( وابن ماجه برقم )2187( من حديث حكيم بن حزام.
)4( ذكره البخاري معلقًا، ورواه اأبو داود برقم )3594(، والترمذي برقم )1352( وقال: حديث ح�شن �شحيح، و�شححه الألباني )�شحيح الجامع( 

.)6714(
)5( اأخرجه الدارقطني برقم )3079(، والبيهقي برقم )11384( والحاكم برقم )2345( وقال: �شحيح الإ�شناد على �شرط م�شلم، ووافقه الذهبي.
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بيِّن حكم الإجارة في الحالت الآتية مع بيان ال�شبب:

ال�شببحكم الإجارةالحالة

اإلى  �شيارته، ثم ذهب  �شلمان من �شديقه  ا�شتعار 
الحراج ليحمل بها بالأجرة

تاأجير اأحمد م�شتودعه ل�شركة ت�شتورد الدخان

ا�شتاأجر جا�شر منزل لي�شكنه مدة خم�ض �شنوات، ثم 
ا�شتغنى عنه، فاآجره بقية المدة لعائلة اأخرى لت�شكنه

التزامات الم�ؤجر والم�شتاأجر

 يجب على الم�ؤجر فعل كل ما يتمكن به الم�شتاأجر من النتفاع بالعين الموؤجرة، ومن اأهمها: 

ت�شليم العين للم�شتاأجر، وكذلك لو احتاجت العين اإلى نفقة، كما لو تهدم بع�ض البيت الم�شتاأَجر 
ب�شبب ل يعود اإلى الم�شتاأِجر ــ كما لو تهدم ب�شبب الأمطار ــ فاإن العمارة واجبة على الموؤِْجر، 
وكذلك من ا�شتاأجر �شيارة فتلفت اأو تعطلت ب�شبب ل يعود اإلى الم�شتاأجر فاإن ال�شركة الموؤِجرة 

ملزمة باإ�شالح ال�شيارة.

اأما الم�شتاأجر: فيلزمه دفع الأجرة، والمحافظة على العين الم�شتاأجرة، وكذلك الأ�شياء التي تحدث 

ب�شببه يجب عليه القيام بها، ك�شفط البالوعة، وت�شديد فواتير الماء والكهرباء ونحو ذلك. 
ولو ا�شتاأجر �شخ�ض �شقة، ومكّنه الموؤجر من �شكناها، ولم ي�شكن فيها خالل مدة العقد فاإنه 

ملزم بدفع الأجرة كاملة.

ا�شتاأجرت اإحدى الع�ائل الكبيرة ا�شتراحة وا�شعة لتجتمع فيها للِّقاء الأ�شري لعيد الفطر المبارك، وما اأن 

اجتمعت العائلة اإل وقام ال�شبيان بتك�شير اأغ�شان النباتات، وبع�ض الن�افذ، وتقطيع الزه�ر التي تجمل 

ال�شتراحة. ما ت�جيهك ل�شباب الأ�شرة واآبائها في هذه الحالة؟

.................................................................................................................
.................................................................................................................
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بيع العين الم�ؤجرة

في  �شقة  علي  من  ا�شتاأجر محمد  فلو  ببيعها،  الإجــارة  تنف�شخ  ول  الموؤجرة  العين  بيع  يجوز 
عمارته، فباع علي هذه العمارة فاإن البيع �شحيح، لكن عقد الإجارة الذي تم بين محمد وعلي ل 

ينف�شخ، ول يتاأثر بهذا البيع، ولكن ي�شترط في البيع اأن يكون الم�شتري على علم بهذه الإجارة.

اأن�اع الأُجراء

الأ�شخا�ض الم�شتاأجرون ق�شمان:

الق�شم الأول: الأجير الخا�ض؛ وهو الذي ي�شتاأجر مدة معلومة، ي�شتحق الم�شتاأجر نفعه في 

جميع هذه المدة، مثل ال�شائق والخادم والموظف.
اإذا  الخا�ض  اأو فرط، فال�شائق  اإذا تعدى  اإل  بيده  الخا�ض ل ي�شمن ما تلف  والأجير 
ح�شل له حادث فاإنه ل ي�شمن ما تلف من ال�شيارة اإل اإذا تعدى؛ كما لو اأ�شرع زيادة 

على ال�شرعة النظامية، اأو فرط كما لو اأوقف ال�شيارة في مكان غير نظامي.

الق�شم الثاني: الأجير الم�شترك؛ وهو الذي حدد عمله باإنجاز عمل معين، كالخياط والطبيب 

الذي يعالجك في عيادته الخا�شة، والمهند�ض الذي ي�شمم لك منزلك.

فالعقد مع الأجير الم�شترك متجه اإلى العمل ل اإلى الوقت، وعلى ذلك فهو يعمل لك ويعمل 
لغيرك، فالخياط يخيط ثوبك ويخيط ثوب غيرك، وكذا الطبيب والمهند�ض وغيرهم. 

والأجير الم�شترك اإذا تلف ال�شيء بفعله فهو �شامن على كل حال، واأما اإذا تلف بغير 
فعله فاإن كان مفرطًا اأو متعديًا �شمن واإل لم ي�شمن كما لو احترق محل الخياطه اأو 

غ�شيل المالب�ض ولم يكن �شاحبه مفرطا اأو متعديًا فال �شمان عليه.

ال�شبباأح�ال ي�شمن فيها الأجير

ال�شبباأح�ال ل ي�شمن فيها الأجير

بالتعاون مع زميلك اذكر اأحواًل ي�شمن فيها الأجير الخا�ض اأو الم�شترك، واأحواًل ل ي�شمن فيها مع بيان ال�شبب:



187

ة
ار

L
’إ

وا
ة 

ري
عا

ال
و

ة 
```

```
```

ل`
`ا

ك`
و

ل``
ا

ة
ار

L
’إ

وا
ة 

ري
عا

ال
و

ة 
```

```
```

ل`
`ا

ك`
و

ل``
ا

77

ت�كيل الأجير غيره بالعمل

يجوز لالأجير اأن يوكل غيره ليقوم مقامه بالعمل، مالم يكن هناك �شرط باأن يقوم هذا 
الأجير بعمل العمل بنف�شه، اأو كان ق�شد الم�شتاأجر يختلف باختالف الذي يقوم بالعمل مكانه، 
فلو حجز موعدًا عند اأحد الأطباء الم�شهورين ليقوم بالك�شف عليه اأو اإجراء عملية جراحية 
له ـ وهو لم يحجز في هذه العيادة اإل من اأجل هذا الطبيب ـ فال يجوز للطبيب اأن يوكل غيره 
به،  الوفاء  يجب  لزم  والعقد  العملية  بهذه  بالقيام  للمري�ض  التزم  لأنه  العمل؛  بهذا  للقيام 

وغيره ل يقوم مقامه عند هذا المري�ض.

حكم الإجارة على الطاعات

 فيه تف�شيل على النح� الآتي:

اأوًل: اإذا كانت تلك الطاعة ل تقبل النيابة، فال يجوز ال�شتئجار على فعلها؛ كال�شالة.

الأذان ـ كاأن ياأتي اإمام ويقول لجماعة م�شجده اأنا ل اأ�شلي بكم  اأو الإمامة على ثانياً: ال�شتئجار
اإل اإن اأعطيتموني األف ريال في ال�شهرـ ل يجوز اإل عند ال�شطرار اإلى ذلك كاأن ل يوجد 
: »واتخذ م�ؤذناً ل ياأخذ على  اأحد يتفرغ لالإمامة اأو الأذان اإل باأجرة، وذلك لقوله
)1(. ولكن يجوز له اأن ياأخذ رزقًا من بيت المال )وهو المكافاأة اأو الراتب من 

اأذانه اأجراً«

الدولة، كاأخذ الأئمة والموؤذنين مكافاأة من وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية(، وكذلك يجوز له 
اأن ياأخذ من و�شية اأو وقف مخ�ش�ض لالأئمة والموؤذنين، بخالف الأجرة من الم�شلين.

ـ وهو م�شتطيع ببدنه ومالهـ  فال يجوز له اأن ي�شتاأجر من  العبد واجباً على كان اإذا ثالًثا: الحج
يقوم به بدًل عنه، بل يجب عليه اأن يقوم به بنف�شه، اأما اإن كان م�شتحبًا اأو كان عاجزًا 
ببدنه مقتدرًا بماله فاإنه يجوز الإجارة على فعله، ولكن ل يثاب من يقوم بالحج اإل اإن 

كان ق�شده الأجر اأما اإن كان ق�شده المال فال ثواب له.

رابًعا:الأعمال التي تجوز فيها النيابة كاإخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء، وبناء الم�شاجد، 
يجوز ال�شتئجار على فعلها.

حق�ق الخدم والأجراء

تاأمل الن�ش��ض الآتية وا�شتخرج منها حق�ق الخدم والعمال في الإ�شالم.

عن اأبي ذر � عن النبي  قال: »..اإن اإخ�انكم َخَ�ُلُكم جعلهم اهلل تحت اأيديكم، فمن 
كان اأخ�ه تحت يده فليطعمه مما ياأكل، وليلب�شه مما يلب�ض، ول تكلف�هم ما يغلبهم، فاإن 

كلفتم�هم ما يغلبهم فاأعين�هم«.)2(

.1(  رواه الترمذي )209( والن�شائي )672( واأبو داود )531( وابن ماجه )714( عن عثمان بن اأبي العا�ض(
)2(  رواه البخاري )2545( وم�شلم )1661( والَخَول: الخدم، �شموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور اأي ي�شلحونها.
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عن اأن�ض � قال: كان غالم يهودي يخدم النبي  فمر�ض فاأتاه النبي  يعوده فقعد 
، فاأ�شلم فخرج  عند راأ�شه فقال له: »اأ�شلم« فنظر اإلى اأبيه وهو عنده، فقال له: اأطع اأبا القا�شم 

النبي  وهو يقول: »الحمد هلل الذي اأنقذه من النار«.)1( 
: »اإذا اأتى اأحدكم خادمه بطعامه فاإن لم يجل�شه معه  عن اأبي هريرة � عن النبي 

فليناوله لقمة اأو لقمتين، اأو اأكلة اأو اأكلتين، فاإنه ولي عالجه«.)2( 

عن عائ�شة  قالت: »ما �شرب ر�ش�ل اهلل  �شيئا قط بيده، ول امراأة، ول خادًما، اإل 
اأن يجاهد في �شبيل اهلل، وما نيل منه �شيء قط فينتقم من �شاحبه اإل اأن ينتهك �شيء من 

محارم اهلل فينتقم هلل عز وجل«.)3( 

اأخ�  الم�شلم  اإخ���ان��ا،  »... وك�ن�ا عباد اهلل   : ر�شول اهلل قال  قال:   � اأبي هريرة  عن 
الم�شلم ل يظلمه ول يخذله ول يحقره، التق�ى هاهنا وي�شير اإلى �شدره ثالث مرات، بح�شب 

امرئ من ال�شر اأن يحقر اأخاه الم�شلم، كل الم�شلم على الم�شلم حرام دمه وماله وعر�شه«. )4( 

عن اأبي هريرة � عن النبي   قال: » قال اهلل تعالى: ثالثة اأنا خ�شمهم ي�م القيامة: 
ا فاأكل ثمنه، ورجل ا�شتاأجر اأجيًرا فا�شت�فى منه ولم  رجل اأعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّ

يعطه اأجره«.)5(

يمكنني اأن ا�شتخل�ض من هذه الن�ش��ض الحق�ق الآتية: 

..............................................................................................- 1

..............................................................................................- 2

..............................................................................................- 3

..............................................................................................- 4

..............................................................................................- 5

..............................................................................................- 6

..............................................................................................- 7

)2( رواه البخاري برقم )2557(، وم�شلم برقم )1663(. )1( رواه البخاري برقم )1356(.   
)4( رواه م�شلم برقم )2564(. )3( رواه م�شلم برقم )2328(.    

)5( رواه البخاري برقم )2227(.



189

ة
ار

L
’إ

وا
ة 

ري
عا

ال
و

ة 
```

```
```

ل`
`ا

ك`
و

ل``
ا

ة
ار

L
’إ

وا
ة 

ري
عا

ال
و

ة 
```

```
```

ل`
`ا

ك`
و

ل``
ا

77

بالتعاون مع مجم�عتك �شارك في النقا�ض ح�ل المحاور الآتية:

اأ- اأهمية العمل بالن�شبة لل�شخ�ض وفائدته

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
ب- اأثر البطالة

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
ج-ماذا ت�شنع اإذا لم تتي�شر لك وظيفة؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
د- ماذا ت�شنع اإذا وجدت وظيفة مباحة ولكنها ل تتنا�شب معك، اأو دخلها قليل؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

ïن�ع عقد الإجارة ومتى ينف�ش

عقد الإجارة عقد لزم، فاإذا وقع عقد الإجارة على الوجه ال�شحيح فاإنه يلزم الم�شتاأجر والموؤجر 
الم�شي في هذا العقد اإل اإذا ترا�شيا على ف�شخه فلهما ذلك.

وتنف�شخ الإجارة بتعذر ا�شتيفاء المعقود عليه، فلو ا�شتاأجر بيتًا لل�شكنى فانهدم البيت فاإن عقد الإجارة 
يبطل، ولو حجز موعدًا لإجراء عملية ف�شفي المري�ض فاإن عقد الإجارة ينف�شخ.
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11  عدد ثالًثا من فوائد الوكالة.

22  ي�شارع بع�ض النا�ض باإعارة كل من طلب منه �شيًئا، وبعك�ض ذلك اآخرون، ما هي في ت�شورك الأ�شباب التي 

حفزت الأول لالإعارة، وثبطت الآخر عنها؟

ز بين الحالت التي ي�شمن فيها الأجير والحالت التي ل ي�شمن. 33  ميِّ

44  اقراأ �شروط الإجارة بتمعن، ثم بيِّن الحكمة من ا�شتراط كل واحد منها.

  بيِّن الحالت التي يجوز فيها لالأجير والوكيل توكيل غيرهما.

1/ يلجاأ بع�ض النا�ض اإذا لم يجد عماًل منا�شًبا اإلى امتهان بع�ض الأعمال المحرمة، ناق�ض هذه الم�شكلة مبيًنا 

�ش�رها، واآثارها على الفرد والمجتمع، ومبيًنا اأ�شبابها، وطرق عالجها.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
2/ تاأكد من فهمك بتلخي�ض اأهم اأحكام الإجارة في خريطة مفاهيم منا�شبة.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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ال�شركات

1. تميز بين اأن�اع ال�شركات.

2. تعرف اأهم اأن�اع ال�شركات.

3. تعرف ال�شروط العامة لل�شركات

المحرمة  ال�����ش��رك��ات  ب��ي��ن  تميز   .4

والمباحة.

5. تقارن بين الأ�شهم وال�شندات.

ال�شركة  ن����ع  م��ع��رف��ة  م��ن  تتمكن   .6

وحكمها عند قراءة عقد اإن�شائها.

 اأخي الطالب: يت�قع منك بعد درا�شتك لهذه ال�حدة اأن:

7. تجتنب الم�شاركة في ال�شركات 

المحرمة.

8. تحذر الآخرين من الم�شاركة 

ف����ي ال�������ش���رك���ات ال���م���ح���رم���ة، 

وت����دع�����ه����م ل��ل��م�����ش��ارك��ة ف��ي 

ال�شركات المباحة.

ال�حدة

الثامنة
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ال�شركاتال�شركات

تع��ريف ع��ق���د ال���ش���رك�����ة

يتردد على اأ�شماعنا ا�شم �شركة و�شركات؛ بالتعاون مع مجموعتك: �شع تعريًفا منا�شًبا لل�شركة. 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

الخيارات الآتية تعينك على فهم المراد بال�شركة؛ �شع عالمة )        ( على الخيارات التي تتوفر في ال�شركة، وعالمة
 )        ( على الخيارات التي ل تتوفر في ال�شركة:

ال�شركة ل تك�ن اإل تابعة للدولة

الربح لي�ض من اأغرا�ض ال�شركات الأ�شا�شية

قد تك�ن ال�شركة م�ؤ�ش�شة فردية ل�شخ�ض واحد

قد تك�ن ال�شركة ملًكا لأفراد عائلة واحدة، اأو عدة ع�ائل

تك�ن ال�شركة اأحياًنا مفت�حة لمن اأرد الم�شاركة من جميع النا�ض 

قد تق�م ال�شركة بعمل واحد، وقد تق�م باأعمال كثيرة

ال�شركة تك�ن اأحياًنا اأهلية واأحياًنا م�شتركة بين الأهالي والحك�مة

ال�شركات ت�شهم في تنمية البالد وتط�يرها

الربح من اأهداف ال�شركات الأ�شا�شية

ال�شركات قد ي�شترك في ملكيتها الرجال والن�شاء

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U8-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U8-L1.png

تعريف الشركات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-الشركات

المشترك

الثانوية مقررات
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حكمها

قال اهلل تعالى:
                                                ، )1( والخلطاء هم ال�شركاء.

: »اإن اهلل يقول: اأنا  وفي الحديث القد�شي المروي عن اأبي هريرة � يرفعه اإلى النبي  
ثالث ال�شريكين، ما لم يخن اأحدهما �شاحبه، فاإذا خانه خرجت من بينهما«)2(.

تاأمل الدليلين ال�شابقين وا�شتنتج منهما حكم ال�شركة، ثم بين كيف ا�شتفدت هذا الحكم منهما.

الحكم ال�شرعي لل�شركات:....................................................................
الآيـــة:......................................................................................... 
وجه الدللة من الحديث:.....................................................................

ال�شروط العامة لل�شركات

ي�شترط ل�شحة ال�شركة اأيًا كان نوعها ما ياأتي: )اأكمل الفراغات بما ينا�شبها(

مثالها�شد هذه ال�شروطمثالهاال�شروطم

..................اأن يكون ن�شاط ال�شركة مباًحا1
..................

يحرم ال�شتراك في عمٍل 
محرٍم

......................
....................

واحـــٍد 2 كــل  ن�شيب  يــكــون  اأن 
المال  راأ�ض  من  ال�شركاء  من 

معلومًا

..................
..................

ل يجوز اأن تن�شاأ �شركة ل 
يعلم مقدار ما يملكه كل 

واحٍد من ال�شركاء فيها

......................
....................

اأن يكون ن�شيب كل واحٍد من 3
ال�شركاء من الربح معلومًا عند 

العقد

..................
..................

كل  ن�شيب  يعين  لم  اإذا 
منهما عند اإن�شاء ال�شركة 

لم يجز

......................
....................

اأن يكون ن�شيب كل واحٍد من 4
م�شاعًا،  الربح  من  ال�شركاء 

اأي بالن�شبة

..................
..................

ل يجوز اأن يحدد لأحدهما 
مبلغ معين

لك األف رياٍل من الربح 
ولي ما زاد، اأو: لك ربح 
هـــذا الــ�ــشــهــر ولـــي ربــح 

ال�شهر الآخر

)1( �شورة �ض الآية 24.
)2( اأخرجه اأبو داود برقم )3383(.
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بالتعاون مع مجم�عتك: تاأمل ال�شروط ال�شابقة لل�شركات، ثم ا�شتنبط الحكمة في ا�شتراط كل واحد منها:

الحكمة من ال�شرط الأول:............................................................................................

.......................................................................................................................

الحكمة من ال�شرط الثاني:...........................................................................................

.......................................................................................................................

الحكمة من ال�شرط الثالث:...........................................................................................

.......................................................................................................................

الحكمة من ال�شرط الرابع:...........................................................................................

.......................................................................................................................

مال ي�شترط في ال�شركات

اأوًل: ل ي�شترط ت�شاوي ال�شركاء في الملك، فيجوز مثاًل اأن يكون لأحد ال�شريكين 20% ولالآخر %80.
ثانيًا: ل ي�شترط ت�شاوي ال�شركاء في الربح بل هو ح�شب التفاق بينهم، فيجوز مثاًل اأن يكون لأحد ال�شريكين ثلث 

الربح ولالآخر الثلثين.
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äوا´ ال�شركاfCا

�شركات العق�د على ن�عين:

الن�ع الأول: �شركات الأ�شخا�ض

ال�شخ�شي، وتتكون من �شركاء يعرف بع�شهم بع�شًا،  التي يبرز فيها الجانب  ال�شركات  وهي 
وينف�شخ عقد ال�شريك بموته اأو الحجر عليه.

و�شركات الأ�شخا�ض اأن�اع ، اأبرزها ما ياأتي:

اأوًل:�شركة العنان، وهي: ا�شتراك اثنين فاأكثر بماليهما ليعمال فيه ببدنيهما والربح لهما.

مثالها: ا�شترك �شالح وخالد بخم�شين األف ريال من كٍل منهما ليعمال جميعًا بهذا المال في 

�شراء المالب�ض وبيعها، على اأن يقت�شما الربح بح�شب التفاق، واأما الخ�شارة فيجب اأن 
يتحمل كل منهما ن�شفها.

مثال اآخر:.....................................................................................

................................................................................................

ثانًيا:�شركة الم�شاربة، وهي: دفع ماٍل لمن يتجر به والربح بينهما.

مثالها: دفع �شالح لخالد مئة األف ريال ليتاجر له بها في �شراء التمور وبيعها، على اأن يكون 
ثالثون  العامل-  -وهو  ولخالد  الربح،  من  بالمئة  �شبعون  المال-  رب  وهو   - ل�شالح 
بالمئة. واأما الخ�شارة فيجب اأن تكون على راأ�ض المال، ول يتحمل العامل من الخ�شارة 
من  فيتحمل  تفريط،  اأو  تعٍد  منه  ح�شل  اإذا  اإل  جهده)1(،  عليه  �شي�شيع  لأنه  �شيئًا؛ 

الخ�شارة بقدر ذلك.
مثال اآخر:.....................................................................................

................................................................................................

ثالًثا: �شركة الأبدان، وهي: اأن ي�شترك اثنان فاأكثر فيما يكت�شبان باأبدانهما.

مثالها: ا�شترك �شالح وخالد في عمٍل معيٍن كخياطة، و�شباكة، ونجارة، واإ�شالح اأجهزة، ونحو 
ذلك، على اأن يقت�شما الربح بح�شب التفاق، ول خ�شارة هنا لعدم وجود راأ�ض مال.

مثال اآخ��������ر:...................................................................................

...............................................................................................
وهذه الثالث المتقدمة كلها معروفة قديما في الفقه الإ�شالمي.

الن�ع الأول:

�شركات الأ�شخا�ض

اأول:�شركة العنان

ثانيا:

�شركة الم�شاربة

1

2

3

4

5

ثالثا: 

�شركة الأبدان

رابعا:

�شركة الت�شامن

خام�شا:

�شركة الُمحا�شة

ي
م

ال
�ش

لإ
 ا

ه
ق

ف
ل
 ا

ت
كا

ر
�ش

ت 
يما

نظ
الت

في 
�ض 

خا
لأ�ش

ت ا
ركا

�ش
يما

قد
ف 

عر
م ت

ي ل
الت

رة 
�ش

معا
ال

)1( وهذا خ�شارة بالن�شبة له.

الن�ع الأول:

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U8-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U8-L2.png

أنواع الشركات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-الشركات

المشترك

الثانوية مقررات
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قارن بين اأن�اع ال�شركات الثالث بذكر اأوجه ال�شبه والخالف بينها

اأوجه الخالفاأوجه ال�شبهن�ع ال�شركة

....................................�شركة العنان
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

.......................................
.......................................

.......................................�شركة الم�شاربة
.......................................

.......................................�شركة الأبدان
.......................................

في  بالت�شامن  م�شوؤولين  يكونان  بحيث  فاأكثر،  اثنين  ا�شتراك  وهي  الت�شامن،  �شركة  رابًعا: 

جميع اأموالهما عن ديون ال�شركة.
مثالها: اأن�شاأ �شالح وخالد �شركة ت�شامن منا�شفة بينهما، وبعد فترة تراكمت الديون على ال�شركة 

األف ريال  اأن قيمة موجوداتها ثمانمئة  حتى بلغت مليون ريال، فلما �شفيت ال�شركة تبين 
فقط، فهنا يطالب كل واحٍد منهما بدفع مئة األف ريال من ماله الخا�ض ل�شتكمال �شداد 

الديون.
مثال اآخر:..........................................................................................

.....................................................................................................

حكمها: �شركة الت�شامن جائزة ب�شرط مراعاة ال�شروط العامة في ال�شركات. وتعامل في ال�شريعة 

على اأنها �شركة عنان.

خام�ًشا:�شركة الُمحا�شة، وهي �شركة غير م�شجلة ر�شميًا، تنعقد بين �شخ�شين اأو اأكثر على 

اأن يتولى العمل فيها اأحد ال�شركاء با�شمه الخا�ض.
مثالها: دفع �شالح مليون ريال لأخيه خالد الذي يملك معر�ض �شيارات وذلك لإن�شاء �شركة محا�شة 

وت�شجل  الخا�ض،  با�شمه  الآخرين  مع  ويتعامل  ال�شيارات  ي�شتري  خالد  فكان  بينهما، 
ال�شيارات با�شمه، والربح بينهما بح�شب التفاق والخ�شارة على ح�شب راأ�ض المال.
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ومن هذا الن�ع اأي�شاً: الم�شاهمات العقارية، وال�شركات العائلية غير المعلنة، والمحافظ ال�شتثمارية 

ويكون  محا�شة  �شركة  لإن�شاء  المال  من  بمبلٍغ  النا�ض  من  مجموعة  يكتتب  وغيرها،حيث  الخا�شة، 
ن�شاط ال�شركة با�شم �شخ�ضٍ واحد.

مثال اآخ����ر:.....................................................................................

.................................................................................................

في  وتعامل  ال�شركات،  في  العامة  ال�شروط  ا�شتوفت  ما  متى  جائزة  المحا�شة  �شركة  حكمها: 

ال�شريعة على اأنها �شركة م�شاربة.
وهذان الن�عان الأخيران من �شركات الأ�شخا�ض في التنظيمات المعا�شرة التي لم تعرف 

قديًما.

الن�ع الثاني: �شركات الأم�ال

وهي �شركات يغلب فيها العن�شر المالي، وقد تتاألف من اأ�شخا�ض ل يعرف بع�شهم بع�شًا، بل قد 
ي�شل عددهم في بع�ض اأنواعها اإلى الآلف، ول ينف�شخ عقد ال�شريك بموته اأو الحجر عليه.

د �شركات الأم�ال باأن�اعها من ال�شركات الحديثة. وُتعُّ

ومن اأهم اأنواعها:

     اأوًل: ال�شركة ذات الم�ش�ؤولية المحدودة، وهي �شركة موؤلفة من اثنين اأو اأكثر بما ل يزيد 

على خم�شين �شريكًا بحيث تكون م�شوؤولية كل منهم عن ديون ال�شركة بقدر ح�ش�شهم 
في راأ�ض المال.

 مثالها: اأن�شاأ �شالح وخالد �شركة ذات م�شوؤولية محدودة منا�شفة بينهما، وبعد فترة تراكمت 

قيمة  اأن  تبين  ال�شركة  �شفيت  فلما  ريــال،  مليون  بلغت  حتى  ال�شركة  على  الديون 
ال�شركة  ت�شفية  مبلغ  الدائنون  يعطى  فهنا  فقط،  ريــال  األــف  ثمانمئة  موجوداتها 
بالمحا�شة فيما بينهم، واأما الدين الزائد على ذلك - وهو المائتا األف ريال - فاإنه 
ي�شقط ول يطالب ال�شريكان بدفعه من اأموالهما الخا�شة؛ لأن م�شوؤوليتهما محدودة 
بقدر ما يملكانه في ال�شركة، اأي اأن غاية ما يخ�شرانه هي روؤو�ض اأموالهما في ال�شركة.
مثال اآخر:......................................................................................

.................................................................................................
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حكمها: ال�شركة ذات الم�شوؤولية المحدودة جائزة متى ما ا�شتوفت ال�شروط العامة لل�شركات 

ب�شرطين:
الأول: اأن يكون �شرط الم�شوؤولية المحدودة معلنًا اأمام كل من يتعامل مع ال�شركة.

والثاني: األ يكون الق�شد من �شرط الم�شوؤولية المحدودة مخادعة الآخرين والتغرير بهم.
والم�شوغ لجواز ا�شتراط الم�شوؤولية المحدودة اأن الدائن قد قبل هذا ال�شرط عند تعاقده مع 

ال�شركة، ول يترتب على هذا ال�شرط محظور �شرعي، فوجب الوفاء به.

ثانًيا: �شركة الم�شاهمة، وهي �شركة ذات �شخ�شيٍة اعتبارية مق�شمة اإلى اأ�شهٍم مت�شاوية 

القيمة تطرح لالكتتاب العام.
مثالها: ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، و�شركة �شابك، و�شركة الت�شالت. 

يتم  القيمة  مت�شاوية  اأ�شهٍم  اإلى  ال�شركة  مال  راأ�ض  ق�شم  ال�شركات  هذه  جميع  ففي 
تداولها بيعًا و�شراًء في الأ�شواق المالية، وتكون ملكية ال�شخ�ض في ال�شركة بقدر ما  

يمتلكه من اأ�شهم، وتوزع الأرباح والخ�شائر على الأ�شهم. 
الواحدة   ال�شركة  في  ي�شهم  �شركات �شخمة، حيث  تكون  عادة  الم�شاهمة  و�شركات 

اآلف، بل ربما ماليين الأ�شخا�ض.

حكمها: �شركة الم�شاهمة جائزة من حيث الأ�شل بال�شروط العامة لل�شركات؛ لعدم ما يمنع 

من �شحتها.
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نظام ال�شركات ال�شع�دي:

اأحد اأهم الأنظمة ال�ش��ع�دية التي تنظم عمل ال�ش��ركات العاملة في المملكة العربية ال�ش��ع�دية، وقد 

بين النظام اأحكام جميع ال�شركات التي در�شتها.

يتك���ن م��ن )227( م��ادة، تكلم��ت ع��ن كل م��ا يتعل��ق بكيفي��ة تاأ�شي���ض ال�ش��ركات وكيفية ت�زي��ع الأرباح 

والخ�شائر وكيف يتم ت�شفيتها بعد انتهاء ال�شركة.

اإثراء

حكم الم�شاهمة في ال�شركات:

يختلف حكم الم�شاهمة في اأي �شركة بح�شب ن�شاط ال�شركة الم�شدرة لها، وال�شركات بهذا العتبار 
على نوعيـن:

الن�ع الأول: ال�شركات المحرمة

وت�شمل ن�عين من ال�شركات:

1- ال�شركات التي يك�ن اأ�شل ن�شاطها في اأغرا�ٍض محرمة، مثل: الم�شارف الربوية، و�شركات 

التاأمين التجاري، وال�شركات التي تتاجر بالخمور، اأو التبغ، اأو الإعالم الهابط، ونحو ذلك.
2- ال�شركات المختلطة، وهي ال�شركات التي اأ�شل ن�شاطها في اأغرا�ٍض مباحة، كاأن تكون �شركة 

زراعية اأو �شناعية اأو تجارية، ولكنها قد تتعامل ببع�ض المعامالت المحرمة، مثل القترا�ض 
من الم�شارف بفائدة، اأو اإيداع الفائ�ض النقدي لديها عند الم�شارف بفائدة.

فهذه ال�شركات قد اختلف العلماء المعا�شرون في حكم ال�شتثمار في اأ�شهمها والمتاجرة بها، 
الدائمة  اللجنة  اأفتت  وبذلك  المع�شية،  على  الإعانة  من  ذلك  في  لما  يجوز؛  ل  اأنه  والأظهر 

لالإفتاء، وبه �شدر قرار المجمع الفقهي الإ�شالمي الدولي.

الن�ع الثاني: ال�شركات المباحة

وهي ال�شركات التي يكون ن�شاطها في اأغرا�ٍض مباحة، ول تتعامل باأي معاملٍة محرمة.
فهذه ال�شركات يجوز ال�شتثمار في اأ�شهمها والمتاجرة بها.

اكتب ت�ش�را ل�شركة م�شاهمة:

...............................................................................................

...............................................................................................
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1/قارن بين اأن�اع ال�شركات من حيث تحمل الخ�شارة:

ال�شببالطرف الذي يتحمل الخ�شارةن�ع ال�شركة

...........................................العنان
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................الم�شاربة 
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................الأبدان
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................الت�شامن
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................المحا�شة
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

الـــمـــ�ـــشـــوؤولـــيـــة  ذات 
المحدودة

...........................................

...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................الم�شاهمة
...........................................
...........................................

................................

................................
................................
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2/ �شع خارطة مفاهيم منا�شبة لأن�اع ال�شركات.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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1/  قم بعمل عقد لإن�شاء �شركة ذات م�شوؤولية محدودة م�شتوفيا �شروطها ال�شرعية، مو�شًحا فيه كيفية 
الت�شرف في حال الربح والخ�شارة. 

2/ لو فكرت مع بع�ض زمالئك في تاأ�شي�ض �شركة لطباعة الكتب، ففي اأي نوع من ال�شركات ال�شابقة �شوف 
تعمل؟ وما ال�شياغة الأولية ال�شحيحة للعقد الذي �شيتم بينكم؟ وكيف �شتوزعون الأرباح ال�شنوية؟ 

واإذا احتجت الى زيادة راأ�ض المال فاأي الطرق �شوف ت�شلك؟ ولماذا؟
3/ اأح�شر اأي عقد من عقود ال�شركات الموجودة في بيئتك، ثم قم بتحليله ودرا�شته من الأوجه الآتية:

نوع ال�شركة - مدى ان�شباط العقد مع ال�شروط العامة لل�شركات اأو ال�شروط الخا�شة في بع�ض ال�شركات، 
وا�شتخراج البنود ال�شحيحة وغير ال�شحيحة - اإذا وجد فيه مخالفة لل�شوابط ال�شرعية فكيف يمكن 

ت�شحيحها لتكون متوافقة مع الأحكام ال�شرعية؟

(»FGôKEG)(»FGôKEG)

11  لماذا لم ي�شترط ت�شاوي ال�شركاء في الملك، ول في الربح؟

22  ما الفرق  بين �شركات الأ�شخا�ض و�شركات الأموال؟

33  فكر في طرح عدد من البدائل ال�شرعية ال�شحيحة التي تغني عن تعامل ال�شركات بال�شندات المحرمة.
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وا�شطالحاً:

الم�شــابقة مــن الأمــور التــي تعارفهــا النا�ــض قديمــًا وحديثــًا، ول يــكاد مجتمع يخلــو من عمل 
م�شــابقات متنوعــة، وباأ�شــكال مختلفة، بالتعاون مــع مجموعتك: اأوجد �شياغة منا�شــبة ُتعّرف 

بها الم�شابقة على �شوء معارفك ال�شابقة.

...............................................................................................
...............................................................................................

حكم الم�شابقة

قال اهلل تعالى في ق�شة اإخوة يو�شف عليه ال�شالم: 

وعــن عبــد اهلل بــن عمــر  اأن ر�شــول اهلل  �شــابق بيــن الخيل التــي اأ�شمرت مــن الحفياء 
ر من الثنية اإلى م�شجد بني زريق.)2( واأمدها ثنية الوداع، و�شابق بين الخيل التي لم ت�شمَّ

وعن عائ�شة  قالت: خرجت مع النبي  في بع�ض اأ�شفاره واأنا جارية لم اأحمل اللحم ولم 
اأبدن، فقال للنا�ض:» تقدم�ا« فتقدموا، ثم قال لي: »تعالي حتى اأ�شابقك«، ف�شابقته ف�شبقته، 
ف�شكت عني حتى اإذا حملت اللحم وبدنت ون�شيت خرجت معه في بع�ض اأ�شفاره، فقال للنا�ض: 
»تقدم�ا«، فتقدموا: ثم قال: »تعالي حتى اأ�ش��ابقك«، ف�شــابقته ف�شــبقني، فجعل ي�شحك وهو 

يقول: »هذه بتلك«.)3(

)1( �شورة يو�شف الآية 17.
)2( رواه البخاري برقم )2870( وم�شلم برقم )1870(، ومعنى )اأ�شمرت(: الإ�شمار طريقة لتقوية الخيل على الجري، وهي: اأن تعلف 
الخيل حتى ت�شمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغ�ّشى بالجالل حتى تحمى فتعرق فاإذا جف عرقها خف لحمها وقويت 
على الجري، والحفياء وثنية الوداع: مو�شعان بالمدينة بينهما قريبًا من �شتة اأميال، وبين ثنية الوداع وم�شجد بني زريق: قريبًا من ميل.
)3( رواه اأحمد برقم )26277(، واأبو داود برقم )2578(، والن�شائي في ال�شنن الكبرى برقم )8895(، و�شححه ابن حبان برقم )4691(. 

تعريف الم�شابقات 

الم�ش��ابقة لغ��ة: ماأخوذة من ال�َشــْبق ب�شــكون الباء، يقال: �شــبق 

محمــد عليــًا، اأي: تقدم عليه وبلغ الغاية قبله، وي�شــمى العو�ض الذي 
يجعل لمن تقدم على غيره ال�َشَبق: بفتح الباء.

اŸ�شابقاتاŸ�شابقات

.)1(

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U9-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-fgah1-U9-L1.png

المسابقات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-المسابقات و اللقطة

المشترك

الثانوية مقررات

؟ عائ�شة ي�شابق اأن اأراد ملسو هيلع هللا ىلصللنا�ض: )تقدموا( لما النبي قال ا�شتنتج: لماذا

.......................................................................................................................



ة
ط

لق
ال

 و
ä

قا
Hا

ùش
م

ال
 

ة
ط

لق
ال

 و
ä

قا
Hا

ùش
م

ال
 

99

205

بالتعاون مع زمالئك ا�شتنبط من هذه الن�شو�ض ما ياأتي:
اأولً: حكم الم�شابقة: .......................................................................
ثانًيا: ثالث فوائد اأخرى:  1- ...............................................................
..........................................................................................-2  
..........................................................................................-3  

الحكمة من اإباحة الم�شابقة

ما من حكم �شــرعي اإل وله حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها،واإباحة الم�شــابقات في 
الجملة له حكم عديدة، منها:

التنمية العقلية والبدنية للج�شم، فالم�شابقات الم�شروعة فيها تقوية للعقل؛ اإذ تدعوه   .1
للتفكر والتاأمل وا�شــترجاع المعلومات التي لديه اأو البحث عن الجواب، وكذلك فيها 
تقويــة للج�شــم، فالموؤمن القوي يكون م�شــتعدًا للذود عن الديــن، والقيام بالعبادات 
: » الم�ؤمن الق�ي خير  الم�شــروعة؛ فعن اأبي هريرة قال: قال ر�شــول اهلل 

.)1(
واأحب اإلى اهلل من الم�ؤمن ال�شعيف وفي كل خير..«

الم�شــابقات فيهــا اإجمــام وترويــح للنفو�ــض، فالنف�ــض الب�شــرية لي�شــت كالآلــة، بل لها   .2
رغباتها وحاجاتها الخا�شة، واإذا اأجهد الإن�شان نف�شه، ولم يراِع طبيعتها فاإنها تنقطع 
بــه، ولهــذا قال النبي   لعبد اهلل بن عمرو  عندما علم اأنه ي�شوم النهار ويقوم 
الليــل: ».. �ش��م واأفط��ر، وق��م ونم، فاإن لج�ش��دك علي��ك حق��ا، واإن لعينك عليك 

.
)2(

حقا، واإن لزوجك عليك حقا، واإن لَزْورك عليك حقا..«

اأن في الم�شابقات اإظهار ل�شماحة الإ�شالم وي�شره، واأنه دين �شالح لكل زمان ومكان،   .3
ديــن يراعــي فطــرة الب�شــر، ويهذب الطباع الإن�شــانية ول يق�شــرها على مــا ل تطيق، 
: »ِلَتعلم يه�د اأن في ديننا ف�شحة، اإني  فعن عائ�شــة  قالت: قال ر�شــول اهلل 

.)3(
اأر�شلت بحنيفية �شمحة«

)1(  رواه م�شلم برقم )2664(.
)2(  رواه البخاري برقم )1975(.
)3(  رواه الإمام اأحمد )24855(. 
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الم�شابقات. لإباحة اأخرى حكم اإلى تو�شل مجموعتك مع بالتعاون

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

اأحكام عار�شة للم�شابقة

تقدم ما يفيدنا باأن الأ�شل في الم�شابقات الإباحة، ولكن قد يعر�ض للم�شابقة ما يرتقي بها اإلى 
درجة الم�شتحبات، اأو ينزل بها اإلى م�شتوى المكروهات والمحرمات، واإليك بع�ض الحالت التي 

تو�شح ذلك: 
الم�شتحبة: وهي كل م�شابقة كان فيها عون على طاعة اهلل تعالى، مثل: الم�شابقات  اأولً: الم�شابقات
بين الجنود ونحوهم التي تقويهم على الجهاد في �شبيل اهلل تعالى، والم�شابقات بين الخيول 
التي بها رفعة لالأمة وقوة  العلمية  القتال، والم�شابقات  الرماية، ولتعلم فنون  والإبل وعلى 
لها؛ كالم�شابقات في العلم ال�شرعي، اأو في العلوم المادية النافعة لالأمة كالم�شابقات في 

ال�شناعات المهمة والعلوم الطبية ونحوها.
اإذا كثرت و�شّدت عما هو  المباحة  الأمور  المكروهة وذلك كالم�شابقات في  الم�شابقات ثانًيا:

اأهم منها؛كما لو اأكثر الخروج مع رفاقه لإجراء م�شابقات في ال�شيد، ونحو ذلك، فعن 
)1(

ابن عبا�ض  عن النبي  قال: »ومن اتبع ال�شيد غفل«.
وذلك باأن تت�شمن اأمرًا محرمًا، كما �شياأتي بيانه قريًبا اإن �شاء اهلل  المحرمة، الم�شابقات ثالًثا:

تعالى.

)1(  رواه اأحمد برقم )3362(، واأبو داود برقم )2859(، والترمذي برقم )2256( وقال: هذا حديث ح�شن �شحيح غريب، والن�شائي 
برقم )4309(.
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�شروط ج�از الم�شابقات

واجب، فاإن اأ�شغلت عن واجب ـ ك�شالة مفرو�شة ـ حرمت تلك الم�شابقة،   عن ت�شغل األ الأول: ال�شرط
لكونهـــــــــــا اأّدت اإلى محـــــرم، يقـــــــول تعالـــــــى:

فيها؟ الحا�شل الخلل هذا معالجة يمكن وكيف ت�شغل  عن  واجب، بع�ض  الم�شابقات  التي على مثل
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

مع�شية. الم�شابقة تلك تت�شمن الثاني: األ ال�شرط
الألعاب: بع�ض في توجد التي المعا�شي ومن

وجود الخطورة في بع�ض الألعاب، والتي ينتج عنها في بع�ض الأحيان اإ�شابات تودي   .1
بحياة الإن�شان اأو بع�ض اأع�شائه اأو حوا�شه، واهلل �شبحانه وتعالى يقول: 

                                                         ، ويقول �شبحانه: 

عندك:............................................................... من بمثالين مثل
..........................................................................................

اإيذاء الآخر، و�شربه �شربًا مبرحًا،  اإلحاق ال�شرر بالآخرين، كالألعاب المبنية على   .2
يوؤدي في حالت كثيرة اإلى اإ�شابات عديدة، واهلل �شبحانه يقول: 

وعر�شه«،)5( ويقول : »الم�شلم  وماله دمه حرام، الم�شلم على الم�شلم : »كل ويقول 
 )7(

: »ل �شرر ول �شرار«. )6(، ويقول 
من �شلم الم�شلم�ن من ل�شانه ويده«

عندك:............................................................... من بمثالين مثل
..........................................................................................

)1(  �شورة المائدة الآية 91.
)2(  �شورة البقرة الآية 195.
)3(  �شورة الن�شاء الآية 29.

)4(  �شورة البقرة الآية 190.
)5(  رواه م�شلم برقم )2564(.

)6(  رواه البخاري برقم )10(، وم�شلم برقم )41(. 
)7(  �شبق تخريجه �ض184.

.
)1(

)2(

.)3(

.)4(
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تعذيب الحيوانات في اللعب، مثل بع�ض الم�شابقات التي تقوم على التحري�ض بين   .3
الروح  فيه  �شيئاً  »ل تتخذوا  النبي   قال:  اأن    ابن عبا�ض  الحيوانات، فعن 
بفتيان من قري�ض قد ن�شبوا طيرًا وهم    ابن عمر  اأي: هدفًا، ومر   )1(

غر�شاً«.

يرمونه، وقد جعلوا ل�شاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما راأوا ابن عمر تفرقوا، 
فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن اهلل من فعل هذا، اإن ر�شول اهلل   »لعن من 

اتخذ �شيئاً فيه الروح غر�شاً«.)2(

مثل بمثالين من عندك:.............................................................
.......................................................................................

جعل ما فيه الروح َغَر�شًا اأي هدفًا للرمي، باأن يتعلم الرماية على حيوان ليتعلم اإ�شابة   .4
الهدف.

: »من لعب بالنرد�شير فكاأنما �شبغ يده في  اأن تت�شمن اللعبة للنرد، فقد قال   .5
: » من لعب بالنرد فقد ع�شى اهلل ور�ش�له«)4(،  لحم خنزير ودمه«.)3( وقال 

فالنرد ل يترتب على اللعب به اأي فائدة عقلية اأو بدنية بل مبناه على الم�شادفة، وهذا 
خالف مق�شد ال�شريعة في م�شروعية الم�شابقات.

: »ل ينظر الرجل اإلى ع�رة الرجل،  ك�شف العورات اأثناء الم�شابقة، فقد قال   .6
ول المراأة اإلى ع�رة المراأة«. )5(

من المحرمات التي يفعلها بع�ض المت�شابقين:

ا على  1. تنــاول بع�ــض الالعبين لعقاقير من�شــطة م�شرة بالبــدن اأومحرمة في نف�شــها، حر�شً
الفوز باأي طريقة.

2. اتخــاذ ال�شــحر اأثناء اإجــراء المباريات، وقد مــّر بك تحريم ال�شــحر وخطورته على عقيدة 
الم�شلم.

)1(  رواه م�شلم برقم )1957(.

)2(  رواه م�شلم برقم )1958(.
. 3(  رواه م�شلم برقم )2360( عن بريدة(

. 4(  رواه الإمام اأحمد )19521(، واأبو داود برقم )4938( عن اأبي مو�شى الأ�شعري(
)5(  رواه م�شلم برقم )338(.
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Jنبي¬

 : علــى الم�شــلم اأن يحر�ــض اأثناء ال�شــباق على �شــالمة ل�شــانه و�شــدره، واجتنــاب الغ�شب، وليتذكــر قوله 
الغ�شب«.)1(  فتذكر اأن قوتك لي�شــت في قوة  عند نف�شــه يملك الذي ال�شــديد ولكن بال�شرعة ال�شــديد »لي�ــض
�شــبابًا«)2(،  لعاناً ول فاح�شــاً ول يكن ع�شالتك ولكن قوتك في كتم غيظك، وتذكر حال النبي   فاإنه: »لم

اأخالقاً«)3(.  اأحا�شنكم خياركم وكان  يقول: »اإن

ال�شرعية،  ال�شروط  عليها  تنطبق  التي  المباحة  للم�شابقات  مّثل  الواقع؛  تاأمل  خالل  ومن  مجموعتك،  مع  بالتعاون 
وللم�شابقات المحرمة التي ل تنطبق عليها ال�شروط ال�شرعية؛ مع تحديد ال�شرط الذي يفتقده كل مثال منها:

�شبب التحريم)ال�شرط المفتقد(اأمثلة للم�شابقات المحرمةاأمثلة للم�شابقات المباحة

....................................

....................................
....................................
....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
....................................
....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
....................................
....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
....................................
....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
....................................
....................................

....................................

....................................

. 1(  رواه البخاري برقم )6114(، وم�شلم برقم )2609( عن اأبي هريرة (
) 2(  رواه البخاري برقم )6046(.

) 3(  رواه البخاري برقم  )6035(.
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دفع الج�ائز في الم�شابقات المباحة 

لي�ض من �شرط الم�شابقة ت�شمنها جائزة تدفع للفائز، وقد تت�شمن ذلك اأحيانا، والجائزة 
الم�شابقات  في  الجوائز  اأو  العو�ض  دفع  �شرعا  يجوز  ول  معنوية،  تكون  وقد  مادية  تكون  قد 

المباحة اإل فيما ورد الدليل باإباحته، وهو ما كان  فيه تقوية لأفراد الأمة وتنمية لقدراتهم.
والذي ورد فيه الن�ض من ذلك ثالثة اأ�شياء هي: �شباق الخيل، والإبل، والرمي، ويلحق بها 

ما كان من جن�شها كاأنواع الم�شابقات بالأ�شلحة الحديثة.
والدليل على اأنه ل يجوز دفع العو�ض في الم�شابقات المباحة اإل في هذه الثالثة هو قول 
)1( وال�شَبق: العو�ض في الم�شابقة، والمراد 

ٍل اأو ُخفٍّ اأو حافر« : »ل �َشَبَق اإل في َن�شْ النبي 
بالن�شل: ال�شهم، والمراد بالخف: البعير، والمراد بالحافر: الخيل.

فقد ن�ض النبي   على اأنه ل يدفع العو�ض في نوع من الم�شابقات اإل في هذه الثالثة، 
والحكمة من اإباحة العو�ض في هذا النوع من الم�شابقات الت�شجيع على تعلم فنون القتال لما 

في ذلك من تقوية الأمة وتدريبها واإعدادها على اأمور الجهاد في �شبيل اهلل تعالى.

ما يج�ز فيه دفع الجائزة �ش�ى ما تقدم 

وقد األحق بع�ض العلماء بما تقدم مما يجوز فيه دفع الجائزة: اأنواع الم�شابقات في علوم 
ال�شريعة، كحفظ القراآن والمتون العلمية، واأفتت به اللجنة الدائمة، لكن مع مراعاة اإخال�ض 

ه تح�شيل المال فقط. النية هلل تعالى، واأل يكون همُّ

)1( رواه الإمام اأحمد )10138( والترمذي برقم )1700( والن�شائي برقم )3585( واأبو داود برقم )2574(، وابن ماجه برقم )2878(. 



ة
ط

لق
ال

 و
ä

قا
Hا

ùش
م

ال
 

ة
ط

لق
ال

 و
ä

قا
Hا

ùش
م

ال
 

99

211

الثانية:  اأن يكون باذل الجائزة طرفًا خارجيًا متبرعًا. ال�شورة
الثالثة:  اأن يكون باذل الجائزة اأحد المت�شابقين. ال�شورة

ففي هذه ال�شور الثالث ل باأ�ض من بذل الجائزة، ومن فاز اأخذها، ول يدخل ذلك في القمار.
بالقمار  ل�شبهها  الفقهاء؛  اأقــوال  من  الراجح  على  محرمة  ال�شورة  الرابعة:  فهذه  ال�شورة

المحرم. 

جهة دفع الجائزة

�شور: اأربع من باذلها يخلو ل الجائزة، بذل فيها يجوز التي الحالت في
كاإحدى  الدولة  اأجهزة  من  جهاز  اأو  الحاكم،  هو  الجائزة  بــاذل  يكون  اأن  الأولــى:  ال�شورة

الوزارات اأو اإدارة المدر�شة.

م��ن عناي��ة حك�مة خادم الحرمين ال�ش��ريفين الملك �ش��لمان بن عبدالعزيز 

حفظه اهلل بالقراآن الكريم اإقامة عدة م�شابقات في حفظ القراآن الكريم 

وتالوته، من اأبرزها م�شابقتان:

الأول��ى: م�ش��ابقة المل��ك عبدالعزي��ز الدولية لحفظ الق��راآن الكريم وتالوت��ه وتج�يده تقام 

ب�شكل �شن�ي ابتداأت  من عام 1399ه� واإلى الآن، يتناف�ض فيها المت�شابق�ن من اأنحاء العالم.

الثاني��ة: م�ش��ابقة المل��ك �ش��لمان ب��ن عبدالعزي��ز المحلي��ة لحف��ظ الق��راآن الكري��م وتالوت��ه 

وتج�ي��ده للبني��ن والبن��ات، تقام ب�ش��كل �ش��ن�ي ابتداأت ع��ام 1419ه� واإلى الآن، يتناف���ض فيها 

المت�شابق�ن من اأنحاء المملكة من الجن�شين البنين والبنات.

اإثراء
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اإذا وجدت محفظة �شاقطة بها نقود؛ فهل يحل لك اأخذها؟  
اإذا وجدت حمامة قد دخلت مع حمام منزلك فهل لك تملكها؟

تعريفها

هي: ال�شيء الملتقط، ماأخوذة من اللقط وهو الأخذ والرفع؛ لأنه يلقط عادة اأي  لغة اللقطة
يوؤخذ ويرفع.

وا�شطالحاً: هي مال فقده �شاحبه ووجده غيره. 
غير  المال  من  لأنــواع  اأمثلة  باأربعة  مثل  النقد،  معنى  من  اأو�شع  المال  معنى  اأن  معك  تقدم 

النقود:
........................................../2  ......................................../1

......................................../4 ......................................../3

ا �شاقًطا في �شاحة المدر�شة فهل يحل لك اأخذه؟  اإذا وجدت قلًما ثميًنا اأو رخي�شً
هذا ما يمكنك التعرف عليه من خالل درا�شتك لمو�شوع اللقطة.

حكم اللتقاط

حالت: ثالث من يخلو فال له لي�ض مال وجد من
الأولى: اأن يعلم من نف�شه الأمانة اإذا اأخذ اللقطة،والقدرة على تعريفها فاإنه ي�شتحب  الحالة
تعاون  على  الدالة  الأدلــة  لعموم  وذلك  ل�شاحبها؛  لإي�شالها  التقاطها  له 
: »واهلل  الم�شلمين فيما بينهم والإح�شان والبر للنا�ض، ومن ذلك قوله 

في ع�ن العبد ما كان العبد في ع�ن اأخيه« )1(.

الثانية: اأن يعلم من نف�شه عدم القدرة على تحمل هذه الأمانة وتعريفها؛ فيحرم عليه  الحالة
اأخذها.

الثالثة:  اإذا كان هذا المال في مكان مخوف، كاأن يكون في مكان يكثر فيه الل�شو�ض،  الحالة
اأو مكان ل يتورع اأهله من اأخذ هذا المال وعدم اإرجاعه ل�شاحبه، اأو كانت 
الدابة في اأر�ض مهلكة؛ فاإنه في هذه الحال يجب عليه اأخذ هذا المال اإذا 
ا�شتطاع ذلك؛ لأنه من حفظ المال الذي اأمرنا به، ولكن ل يجب عليه اأن 
يعرف هذا المال، بل له اأن يعطيه من يثق به ليعرفه، اأو اأن يعطيه الجهات 

الم�شوؤولة عن حفظ هذه الأموال واإرجاعها اإلى اأ�شحابها.

. 1(  رواه م�شلم برقم )2699( عن اأبي هريرة(

اللtقطةاللtقطة

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U9-L2
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اللقطة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-المسابقات و اللقطة

المشترك

الثانوية مقررات
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اأن�اع المال الملتقط وحكم كل ن�ع

النا�ض من رمي  بع�ض  يفعل  عنه، كما  رغبة تركه �شاحبه اأن يعلم الذي المال الأول:  النوع
لبع�ض الأثاث القديم، اأو ترك بع�ض الأغرا�ض في البرية بعد ال�شتغناء عنها، 
فهذا يجوز اأخذه ول يجب تعريفه؛ لأن اأ�شحابه تركوه رغبة عنه، فهم ل يريدونه 
: »من وجد دابة قد  فتعريفه ل فائدة منه، والدليل على ذلك قول النبي 

.)1(
عجز عنها اأهلها اأن يعلف�ها ف�شيَّب�ها،فاأخذها فاأحياها فهي له«

واإذا �شّك في هذا المال هل تركه اأ�شحابه رغبة عنه اأو لم يتركوه رغبة عنه، 
فالأ�شل اأنهم لم يتركوه رغبة عنه فهذا ياأخذ اأحكام اللقطة الآتية اإن �شاء اهلل تعالى.

تقترحها التي الأفكار ما النفايات، في رميه اإلى منازلهم اأثاث تغيير عند النا�ض بع�ض يعمد
عنه؟ الم�شتغنى الأثاث من لال�شتفادة

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

)1( رواه اأبو داود برقم )3524(.
. 2( رواه البخاري برقم )2431(، وم�شلم برقم  )1071( عن اأن�ض بن مالك(

والريال  والهلالت  الرخي�شة  كالأقالم  النا�ض،  اأو�شاط همة تتبعه ل الذي المال الثاني:  النوع
ونحوه، فهذا النوع يجوز اأخذه ول يجب تعريفه، والدليل على ذلك قوله   في 

لأكلتها«.)2(   ال�شدقة من تكون اأن اأخاف اأني التمرة التي وجدها �شاقطة: »لول
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المذكور. الحكم على بالحديث ال�شتدلل وجه زميلك: بين مع        بالتعاون
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ط في اأمواله، كما اأنه ل عبرة بالفقير  النا�ض: اأو�شاط النا�ض خلقًا وماًل، فال عبرة بالبخيل ول بالمفرِّ باأو�شاط والمق�شود
ول بعظيم الغنى.

الثالث: المال الذي لم يتركه اأ�شحابه، وتتبعه همة اأو�شاط النا�ض، وله �شورتان: النوع

الأولى: الحيوان الذي يمتنع بنف�شه من �شغار ال�شباع اإما لقوته وتحمله: كالإبل، والبقر، اأو لطيرانه: كالحمام  ال�شورة
الأهلي.

فهذا ل يجوز التقاطه: لما في حديث زيد بن خالد الجهني  اأن النبي   �شئل عن �شالة الإبل 
فقال: » مالك ولها، َدْعها فاإن معها حذاءها و�شقاَءها، َتِرُد الماء وتاأكل ال�شجر حتى يجدها ربها« )1(. 

ومن التقط �شيئًا من ذلك فاإنه ل يملكه، وي�شمنه اإذا تلف، وتبراأ ذمته اإذا دفعه لجهة م�شوؤولة.

الثانية: ما �شوى ما تقدم، مثل: المال الذي تتبعه همة اأو�شاط النا�ض كمئة ريال ونحوها والأمتعة كالحقائب  ال�شورة
ونحوها، والحيوانات ال�شغيرة التي ل تمتنع من �شغار ال�شباع كالغنم ونحوها، والحلي باأنواعها من 

ذهب، وف�شة، وغيرها، وال�شاعات وغير ذلك.
فه �شنة كاملة في ال�شحف اأو الأ�شواق اأو  وهذا النوع يجوز التقاطه، وعلى من التقطه اأن ُيَعرِّ

عند اأبواب الم�شاجد من خارجها؛ في المو�شع الذي وجده فيه وقريبًا منه.
فاإذا م�شت �شنة ولم ياأت من يطلبها فللملتقط بعدها اأن يت�شرف فيها كما يت�شرف في ملكه. ولكن 
عليه اأن ي�شبط اأو�شافها فاإن جاء من يطلبها بعد ذلك وو�شفها و�شفًا �شحيحًا فاإنه يدفعها اإليه اإن 

كانت موجودة اأو بدًل عنها اإن لم تكن موجودة.

)1( رواه البخاري برقم )2428( وم�شلم برقم )1722(، وقوله في �شالة الإبل: معها حذاوؤها اأي خفها، و�شقاوؤها اأي جوفها، والمعنى اأنها 
ت�شتغني بنف�شها عن الحفظ بقدرتها على ال�شير الم�شافات البعيدة و�شبرها على العط�ض.
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اإلى ر�شول اهلل   ف�شاأله عن   قال: جاء رجل  والدليل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني 
قال:  بها«،  ف�شاأنك واإل �شاحبها جاء فاإن �شنة، عرفها ثم ووكاءها عفا�شها »اعرف اللقطة، فقال: 

للذئب«.)1( اأو لأخيك اأو لك ُة الغنم؟ قال: »هي الَّ َف�شَ
وفي رواية: »فاإن لم تعرف - اأي �شاحبها - فا�شتنِفْقها وْلتكن وديعًة عندك فاإن جاء طالبها يومًا من 

الدهر فاأدها اإليه«.

من اأحكام اللقطة

الملتقط اأمين، فلو تلف المال عنده من غير تعدٍّ ول تفريط فاإنه ل ي�شمن المال التالف.  .1
اأجرة التعريف على �شاحب المال؛ لأن الملتقط مح�شن وقـد قـال اهلل تـعـالـى:   .2

                           )2(، لكـن لـو لـم يـاأت �شاحب المال فاإن المال يكون للملتقط ــ كمـا �شبق ــ وتكون اأجـــرة
       التعريف عليه.

ل يجوز اإن�شاد ال�شالة في الم�شاجد، وكذلك تعريفها ل يجوز في الم�شاجد؛ لأن الم�شاجد لم تبن لذلك،   .3
: »من �شمع رجاًل ين�شد �شالة في الم�شجد فليقل ل ردها اهلل عليك؛ فاإن الم�شاجد لم  يقول 

تبن لهذا«)3(، لكن يجوز ذلك عند اأبواب الم�شاجد من خارجها. 

من وجد ماًل غير مرغوب عنه ويعرف �شاحبه فاإنه يجب رده اإليه، وذلك كاأن ي�شقط قلم اأحد زمالئك   .4
في ال�شف فترده اإليه، اأوتجد محفظة نقود ومعها بطاقة �شاحبها ال�شخ�شية، فهذا يبحث عنه ويت�شل 

به ويعطى ماله ول يدخل في اأحكام اللقطة ال�شابقة.

)1( تقدم تخريجه �ض218،والعفا�ض هو الوعاء الذي يجعل فيه النقود، والوكاء ما يربط به الوعاء.
)2( �شورة التوبة الآية 91.

)3( رواه م�شلم برقم )568(.

اإلى تعيدها حتى فعلها يمكنك التي الإجراءت فما الم�شاجد، اأو ال�شوارع، اأحد في نقود فيها محفظة وجدت اإذا
�شاحبها؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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. 1( رواه البخاري برقم )1833( وم�شلم برقم )1353( عن ابن عبا�ض(
)2( رواه م�شلم برقم )1724(.

لقطة الحرم

المراد بالحرم هنا حرم مكة �شرفها اهلل تعالى، وقد خ�شه اهلل تعالى بخ�شائ�ض كثيرة، وف�شله على بقاع الأر�ض 
كلها، فمن ذلك اأنه ل يجوز اأخذ لقطته اإل لمن اأراد حفظها وتعريفها ول يملكها اأبدًا. فاإن وجد �شاحبها واإل فاإنه ي�شلمها 

للجهات الم�شوؤولة.
ودليل ذلك قوله   عن مكة: »ول تلتقط لقطتها اإل لمعرِّف«)1(،  وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي اأن ر�شول اهلل 

  »نهى عن لقطة الحاج«.)2(
لكن هل الأف�شل اأخذ لقطة الحرم لتعريفها اأو تركها؟

فاإذا لم يخ�ض واجد اللقطة عليها فالأف�شل تركها، واأما اإن خ�شي عليها فاإنه ياأخذها ويعرفها، فاإن ا�شتطاع الو�شول اإلى 
�شاحب المال ــ كاأن يكون رقمه اأو رقم فندقه موجودا مع اللقطة ــ اأعطاها له، واإل فالأف�شل اأن يعطيها الجهة الم�شوؤولة 

عن الأموال ال�شائعة؛ لأن من فقد ماًل فاإنه يتوجه اإلى هذه الجهة وي�شاأل عما فقده.

تاأكد من فهمك 
لتتاأكد من فهمك لخ�ض اأنواع اللقطة واأحكامها في خريطة مفاهيم منا�شبة:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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التبني

التبني بمعنى ن�شبة اللقيط اإلى من التقطه، واإدخاله في عائلته اأمر كان موجودا في الجاهلية؛ فاأبطله 
 n  ml  k  j  i  h  g تعالى:  اهلل  قال  الأن�شاب؛  اختالط  من  عليه  يترتب  لما  الإ�شالم؛ 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o

.)1( ¦ ¥ ¤ £ ¢¡

فال يجوز لمن وجد طفاًل اأن ين�شبه لنف�شه؛ ولكن يجوز اأن تر�شعه زوجته اأو ابنته ونحوهما، فيكون ابًنا له من 
الر�شاعة فح�شب، ول ياأخذ اأحكام البن من الن�شب. 

تعريف اللقيط 

اللقيط: طفل وجد مطروحًا اأو �شائعًا ول يعرف ن�شبه.

حكم التقاط اللقيط

التقاط اللقيط فر�ض كفاية على من وجده من الم�شلمين ول يجوز تركه؛ لأن هذا يت�شبب في هالكه، ومن اأخذه 
فله اأن ي�شلمه اإلى الجهة الم�شوؤولة في الدولة، ويجب على الجهة الم�شوؤولة اأخذه والعناية به.

النفقة عليه

النفقة واجبة للقيط من بيت مال الم�شلمين فاإن لم ينفق عليه من بيت مال الم�شلمين فالنفقة فر�ض كفاية على 
من علم حاله من الم�شلمين.

ح�شانة اللقيط

اأولى النا�ض بح�شانة اللقيط الذي وجده اإن كان اأمينًا، فاإن لم يرد اأن يح�شنه فح�شانته واجبة على الدولة، ولها 
اأن تدفعه اإلى من يح�شنه ب�شرط األ ي�شر الحا�شن بِدْين المح�شون ول دنياه.

معاملة اللقيط

يجب معاملة اللقيط بالح�شنى، فهو اأخونا له ما لنا وعليه ما علينا، فال يجوز تعييره، ول اإيذاوؤه، ول اإهماله.

فماذا حاله، تدري ل طفاًل وليًدا الم�شجد باب عند فوجدت الم�شجد، في الفجر �شالة لو كنت يوًما ذاهًبا اإلى
الطفل؟ هذا اأحكام وما تجاهه؟ الواجب ما يهلك؟ حتى تهمله هل تفعل؟ اأن عليك

الآتية: النقاط في عليه تتعرف �شوف ما هذا

اCحكام اللقي§

)1( �شورة الأحزاب الآية 5.

L-GE-CBE-TRC-fgah1-U9-L3
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الآتية: الأ�شطر في اللقيط اأحكام 1/ لخ�ض
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

2/ من الذي يجب عليه الإنفاق على اللقيط ومتى؟
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
.

11  �شع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعالمة خطاأ اأمام العبارة غير ال�شحيحة، و�شحح الخطاأ 

اإن وجد:
. اأ . لم تكن الم�شابقات موجودة في عهد الر�شول 

ب .  ل يمكن الم�شابقة اإل بقمار.
ج.  الم�شابقات التي تعقدها اإدارة المدر�شة اأو الوزارة اأو لحفظ القراآن الكريم لي�شت من القمار.

د.  اإذا اأردنا اأن نتخل�ض من القمار فعلينا اأن نت�شارك في الجوائز.
22  عدد ثالًثا من ال�شور تجوز فيها الم�شابقات، وثالًثا اأخرى تحرم فيها.

33  ما العالقة بين مو�شوع اللقطة واللقيط؟

44  قارن بين اللقطة واللقيط من حيث حكم اللتقاط.

  بالتعاون مع زميلك اذكر اأربعًا من الم�شابقات التي تقيمها الدولة على الم�شتوى المحلي والدولي؟

)      (
)      (
)      (
)      (
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الجنايات

ت������ع������رف م����ع����ن����ى ال����ج����ن����اي����ة   .1

واأن�اعها.

ت�����ف�����رق ب����ي����ن اأن�������������اع ال���ق���ت���ل   .2

الثالثة.

ت��درك ما يترتب على كل ن�ع   .3

من اأن�اع القتل من اأحكام.

قتل  اأ�شباب  في  ال�ق�ع  تحذر   .4

النف�ض.

ت������درك اأ�����ش����ب����اب ال������ق������ع ف��ي   .5

م����ج���ب���ات ال��ق�����ش��ا���ض و���ش��ب��ل 

ال�شالمة منها.

 اأخي الطالب: يت�قع منك بعد درا�شتك لهذه ال�حدة اأن:

ت���������ف���������رق ب�������ي�������ن ال���������ح���������دود   .6

والق�شا�ض.

ت�شت�شعر كمال ال�شريعة.  .7

ت��ح��ذر م���ج��ب��ات ال��ق�����ش��ا���ض ،   .8

وتجتنب اأ�شبابها.

اأه��م  على  ال���ش��ت��دلل  يمكنك   .9

اأحكام الق�شا�ض.

اأحكام  خ�شائ�ض  اأه��م  ت��درك   .10

الق�شا�ض.

اأ�شباب وق�ع  11. تبدي راأيك في 

الجريمة و�شبل التقليل منها.

ال�حدة

العا�شرة
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ا÷ناياتا÷نايات

الجناية لغة: بمعنى الذنب والجرم.
وفي ال�شرع: التعدي على بدن الإن�شان بما يوجب ق�شا�شًا اأو ماًل.

الجناية على نوعين:

اfCوا´ الéناية

2
جناية على ما دون النف�ض

1
جناية على النف�ض

يق�شد بالجناية على النف�ض القتل، وه� على ثالثة اأن�اع:

اأوًل: الجناية على النف�ض

1
القتل العمد

3
القتل الخطاأ

2
القتل �شبه العمد

Jعري∞ الéناية
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تعريف الجناية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-فقه 1-الجنايات

المشترك

الثانوية مقررات
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الن�ع الأول: القتل  العمد 

تعريفه

القت��ل العم��د: اأن يق�شــد الجاني من يعلمه اآدميًا مع�شومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

حكمه

، وهو من كبائر الذنوب، والمراد بالنف�ــض المع�شومة: نف�ــض  قتل النف���ض المع�ش�مة محرم

الم�شلم، والذمي، والُمعاَهد، والم�شتاأمن.
فال�ذمي: هو غير الم�شلم الذي يقيم في بالد الم�شلمين باأمان.

والمعاهد: من كان بين قومه والم�شلمين عهد و�شلح.

والم�ش��تاأمن: من دخل ديار الم�شــلمين باأمان من الإمام اأو نائبه، واإن لم يكن قومه اأهل عهد، 

واإن كان بيننا وبين قومه حرب.

والأدلة على تحريم اعتداء الم�شلم على غيره كثيرة جداً، فمن ذلك:

1- اأن اهلل تعالى قرن قتل النف�ض المحرمة بال�شرك به، فقال تعالى:

2-  وقال تعالى: 

ومعنــى الآيــة: اأن هــذا هو جزاوؤه وهو ي�شــتحق هذا الوعيد ولكــن اهلل تكرم على عباده 
الموحدين ومّن عليهم بعدم الخلود في النار.

3-  بــل اإن اهلل تعالــى جعــل قتل النف�ــض الواحدة كقتل النا�ــض جميعــًا ، واإحياءها كاإحياء 
النا�ض جميعًا حيث قال تعالى:

ومن ال�شنة:

1- عن اأبي هريرة  اأن النبي  قال: »اجتنب�ا ال�شبع الم�بقات«، قالوا: يا ر�شول اهلل، وما 
هــن؟ قــال: »ال�ش��رك ب��اهلل، وقتل النف���ض الت��ي ح��رم اهلل اإل بالح��ق، واأكل الرب��ا، واأكل مال 

اليتيم، والت�لي ي�م الزحف، وقذف المح�شنات الم�ؤمنات الغافالت« متفق عليه. 

)2( �شورة الن�شاء الآية 93.      )3( �شورة المائدة الآية 32. )1( �شورة الفرقان الآيات 70-68. 
)4( رواه البخاري برقم )2766( وم�شلم برقم )89(.

.)1(

.)2(

.)3(

)4(
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القتل العمد
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الثانوية مقررات
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2-   وعــن عبــد اهلل بــن عمــرو  اأنَّ النبــي  قال:»م��ن قت��ل معاه��داً لم ي��رح رائحة 
.)1(

الجنة واإن ريحها لي�جد من م�شيرة اأربعين عاماً« 

3-  وعــن ابــن عمــر  اأن النبي  قال: »ل يزال الم�ؤمن في ف�ش��حة م��ن دينه ما لم 
)2(، وقال ابن عمر : اإن من ورطات الأمور التي ل مخرج لمن 

ي�شب دماً حراماً «

اأوقع نف�شه فيها �شفك الدم الحرام بغير حله )3(.
وقد اأجمعت الأمة على تحريم قتل النف�ــض المع�شومة، �شــواء اأكانت نف�ــض م�شــلٍم اأم 

غير م�شلم، واأن من �شفك دمًا بغير حله فقد تعر�ض للوعيد ال�شديد.

�ش�ر القتل العمد

يكون القتل عمدًا اإذا كانت الآلة الم�شتخدمة في الجناية مما يقتل في الغالب، ومن ذلك:
1- اأن يقتل �شخ�ض اآخر باآلة حادة تنفذ في البدن، مثل ال�شكين، والم�شد�ض، ونحو ذلك.

2- اأو يقتله ب�شــيء ثقيل كاأن يلقي عليه �شخرة كبيرة، اأو ي�شربه بحجر كبير، اأو يده�شــه 
بال�شيارة، اأو يلقيه من مكاٍن عاٍل.

3- اأو يلقيه في نار ، اأو في ماء يغرقه، ول يمكنه التخل�ض منهما. 
4- اأو يخنقه بحبٍل ونحوه، اأو ي�شد فمه واأنفه حتى يموت. 

5- اأو يحب�شه ويمنع عنه الطعام وال�شراب حتى يموت.
6- اأو ي�شقيه �شمًا، اأو يخلطه في طعامه.

اذكر اأمثلة اإ�شافية على قتل العمد:

...........................................................................................-1

...........................................................................................-2

...........................................................................................-3
ما يترتب على القتل العمد

يترتب على القتل العمد ثالثة حقوق:
الحــق الأول: حــق اهلل تعالــى، حيــث ي�شــتحق القاتــل الوعيــد ال�شــديد المترتــب علــى هذه 

الجريمة، ول ي�شقط هذا الحق اإل بتوبة القاتل توبة �شادقة.
ولعظم جريمة القتل العمد فاإن اهلل لم يوجب فيها الكفارة؛ لأن القتل عمدًا 

اأعظم من اأن تكفره الكفارة، بل يكفره الق�شا�ض.

)1( رواه البخاري برقم )3166(.
)2( رواه البخاري  برقم )6862(.
)3( رواه البخاري برقم )6863(.
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الحق الثاني: حق اأولياء القتيل: وهم ورثته، حيث يخيرون بين ثالثة اأمور:
اأوًل: الِق�شا�ض:

ودليله: قوله تعالى:
والحكمة من م�ش��روعيته: حفظ الأنف�ــض المع�شومة، وزجر النفو�ــض الباغية عن 

العــدوان، وت�شــفي اأوليــاء المجني عليه ممن قتل مورثهــم، وتطهير القاتل من ذنبه 
الــذي اقترفــه، ولأنــه لو لم ي�شــرع الق�شا�ــض فاإن اأهل المقتول �شــوف ي�شــعون اإلى 

الأخذ بالثاأر من القاتل، اأو من اأقاربه، فتعم الفو�شى ويزداد القتل.
فبم�شــروعية الق�شا�ــض يتحقــق العــدل بين النا�ــض، والحيــاة الآمنــة للمجتمعات، 

ولهذا قال تعالى:
ية: ثانًيا: الدِّ

»فم��ن قتل له قتيل فه� بخي��ر النظرين، اإما اأن ي���دى ، واإما  : ودليلهــا: قولــه 
اأن يقاد«    . 

ومقــدار الديــة فــي القتل العمــد: مائة من الإبل، وهــي تعــادل الآن 400 األف ريال، 
وديــة العمــد تكون حالة غير موؤجلة، ويتحملها الجاني في ماله الخا�ض، وتوزع على 

ورثة القتيل كٌل بح�شب ن�شيبه من الميراث.
اناً: ثالًثا: العف� مجَّ

فللورثة اأن يعفوا عن الق�شا�ض والدية، واإذا عفا بع�شهم �شــقط ن�شيبه من الدية، 
ودليل ذلك قوله تعالى:

م�شروعية العف�

ي�شرع لأولياء القتيل العفو عن الق�شا�ض مجانا اأو اإلى الدية؛اإذا لم يكن القاتل معروفًا بال�شر؛ 
لقوله تعالى:

                                                        ، ومتى عفا الورثة كلهم اأو اأحدهم �شقط الق�شا�ض.

)1( �شورة البقرة الآية 178.

)2( �شورة البقرة الآية 179.
)3( رواه البخاري برقم)6880(، وم�شلم برقم )1355( ، ومعنى قوله: ) يودى( اأي تدفع له الدية، وقوله: ) يقاد( اأي ي�شتحق القود وهو 

الق�شا�ض.
)4( �شورة المائدة الآية 45.
)5( �شورة البقرة الآية 178.

.)1(

.)2(

)3(

)5(

.)4(
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1/ بالتعاون مع مجم�عتك بين ما ياأتي:  

............................................................................. اأ- اأ�شباب ال�ق�ع في جريمة القتل.

..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................ ب- �شبل ال�قاية من الجريمة.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2/ قال اهلل تعالى:

ْم معنى هذه الآية الكريمة، ثم اكتب مقاًل مخت�شًرا   ، بالرج�ع لبع�ض كتب التف�شير تَفَهَ
)1(

                                         

ح�ل هذا الت�جيه الرباني لل�قاية من ال�ق�ع في جريمة القتل ونح�ها.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

الح��ق الثال��ث: ح��ق القتيل: وحقه ل ي�شــقط ولــو عفا اأولياء الــدم اأو اقت�شوا من الجاني، 

فللمقتــول اأن ي�شــتوفي حقه يوم القيامة من ح�شــنات القاتــل، وقد يتف�شل 
اهلل علــى القاتل فيعو�ض المقتول مــن عنده باأن يعطيه تكرمًا منه وف�شاًل 

اإذا علم �شدق توبة القاتل.

)1( �شورة الإ�شراء الآية 53.
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قتل الإن�شان نف�شه)النتحار( 

نف�ض الن�شان لي�شت ملكًا له واإنما هي ملك لخالقها وموجدها، وهي اأمانة عند �شاحبها، ولهذا 
ل يجوز لالإن�شان اأن يقتل نف�شه، ول اأن يت�شرف ب�شيء من اأجزائها اإل بما يعود عليها بالنفع.
ولهذا جعل اهلل قتل الإن�شان نف�شه من كبائر الذنوب، لما فيه من التعدي على هذه الأمانة التي 

اأوؤتمن عليها، ولأن ذلك دليل على عدم الر�شا بق�شاء اهلل وقدره.

والأدلة على ذلك كثيرة منها:
1- قول اهلل تعالى: 

                                            )1(، فهذا نهي للموؤمنين اأن يقتل بع�شهم بع�شا، ويدخل في 
ذلك قتل الإن�شان نف�شه.

)2(، اأي: ول تلقوا اأنف�شكم باأيديكم  2- قوله تعالى:
اإلى التهلكة.

: »من قتل نف�شه بحديدة فحديدته في  3- عن اأبي هريرة  قال: قال ر�شول اهلل 
اأب��ًدا، ومن قتل  يده يجاأ بها بطنه ي�م القيامة في نار جهنم خالًدا مخلًدا فيها 

نف�شه ب�شم ف�شمه في يده يتح�شاه في نار جهنم خالًدا مخلًدا فيها اأبًدا، ومن 

تردى من جبل فقتل نف�شه فه� يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها اأبداً «.)3(

والمراد بقوله »خالدًا مخلدًا«: اأي: اأنه ي�شتحق هذا الجزاء، ولكن اهلل تعالى تكرم 
على عـباده الموحدين اأنـه ل يخـلد موحـًدا فـي النار، كمـا قال تعـالى :   

)4(.                                     
»كان رجل ممن ك�ان  : 4- عن جندب بن عبد اهلل البجلي    قال: قال ر�شول اهلل 
قبلكم وكان ب�ه ُجرح، فاأخذ �شكينا نحر بها يده، فما رقاأ الدم حتى مات، قال اهلل 

عز وجل: عبدي بادرني بنف�شه، حرمت عليه الجنة«.)5(

)1(  �شورة الن�شاء الآية 29.
)2( �شورة البقرة الآية 195.

)3( رواه البخاري برقم )5442(، وم�شلم  برقم )109(، ومعنى قوله: يجاأ: اأي يطعن، وقوله: يتح�شاه: اأي يتجرعه، وقوله: تردى: اأي اأ�شقط 
نف�شه.

)4( �شورة الن�شاء الآية 48. 
)5( رواه البخاري برقم )3463(، وم�شلم برقم )113(. 
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1/ جريمة النتحار من كبائر الذن�ب التي يجب اجتنابها والحذر منها، بالتعاون مع مجم�عتك: بين ما ياأتي: 

.......................................................................... الجريمة: ال�ق�ع في هذه  اأ�شباب  اأ- 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................................ منها: ال�قاية  �شبل  ب- 

..................................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................

2/  من �ش�ر النتحار ما ي�شمى بالعمليات النتحارية وهي قيام �شخ�ض بقتل نف�شه عمًدا عدواًنا ظًنا منه اأن ذلك 

�شي�ؤدي اإلى رفعة الإ�شالم.

ال�شخ�ض نف�شه وعلى  العمليات على  التي تقع من مثل هذه  ال�شرعية  المفا�شد  بالتعاون مع زميلك: بين 

البالد، وعلى الإ�شالم؟

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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الن�ع الثاني: القتل �شبه العمد 

تعريفه

اأن يق�شد العتداء على اآدمي مع�شوم باآلة لتقتل في الغالب فيموت بذلك.
وي�شــمى اأي�شــًا: »عمــد الخطاأ« و»خطــاأ العمد«؛ لأن الجانــي ق�شد العتداء ولــم يق�شد القتل، 

فاجتمع فيه العمد والخطاأ.

اأمثلته

من اأمثلة القتل �شبه العمـد: اأن ي�شربه ب�شوٍط اأو ع�شا اأو حجٍر �شغيٍر في غير مقتل، اأو يلكمه 
بيده اأو ي�شفعه بها، اأو يلقيه في ماٍء قليل، فيموت ب�شبب ذلك.

اذكر اأمثلة اإ�شافية على قتل �شبه العمد:

...........................................................................................-1

...........................................................................................-2

...........................................................................................-3

دليله

عن اأبي هريرة   قال: »اقتتلت امراأتان من هذيل فرمت اإحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما 
فــي بطنهــا، فاخت�شموا اإلى ر�شــول اهلل  ، فق�شــى اأن دية جنينها غرُةُ: عبــُدُ اأو وليدُةُ، وق�شى 

بدية المراأة على عاقلتها«. )1(

حكمه

القتل �شبه العمد محرم لأنه اعتداء وظلم، قال اهلل تعالى:

ما يترتب عليه

القتل �شبه العمد ل ق�شا�ض فيه، ولكن يترتب عليه اأمران:
الأول: وج�ب الدية المغلَّظة:

وهي حق لأولياء القتيل )الورثة(، ومقدارها مثل دية القتل العمد، لكنها تختلف عن دية 
القتــل العمــد باأنها تجب على عاقلة الجاني، وهم قبيلتــه اأي قرابته من جهة اأبيه، وذلك 

من باب الن�شرة والإعانة له لئال تجحف بماله، وتكون اأي�شًا موؤجلًة في ثالث �شنوات.
وتدفــع الديــة لورثة القتيل، كٌل بح�شــب ن�شيبــه، فاإن عفا بع�شهم اأو كلهم �شــقط من 

الدية بمقدار المعفو عنه.

)1( رواه البخاري برقم )6910(، وم�شلم  برقم )1681(.
)2( �شورة البقرة الآية 190.

.)2(
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المشترك

الثانوية مقررات
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والثاني: وج�ب الكفارة:

وهي حق هلل تعالى، ل ت�شقط ولو عفا الورثة عن الدية.
والكفارة عتق رقبة موؤمنة، فاإن لم يجد ف�شيام �شهرين متتابعين.

والحكمة من م�شروعيتها محو الإثم الحا�شل ب�شبب العتداء على النف�ض المع�شومة.

الن�ع الثالث: القتل الخطاأ 

تعريفه

اأن يفعل ال�شخ�ض فعاًل مباحًا له في�شيب اآدميًا مع�شومًا فيقتله.

اأمثلته

1- قد يق�شد الجاني اأن يفعل فعاًل مباحًا فيخطÅ في فعله، مثل اأن يرمي �شيدًا في�شيب 
اآدميا.

2- وقد يق�شد الجاني اأن يفعل فعاًل مباحًا فيخطÅ في ظنه، مثل اأن يرمي �شيئًا ظانًا اأنه 
�شيد فيتبين اأنه اآدمي.

3- وقد ل يق�شد الجاني الفعل اأ�شاًل، كالنائم ينقلب على طفل بجواره من دون اأن ي�شعر 
فيقتله.

4- وقد يق�شد الجاني الفعل لكن ق�شده غير �شحيح اأ�شاًل، مثل عمد ال�شبي والمجنون 
فاإنه ُيعدُّ خطاأً؛ لأن ق�شدهما غير �شحيح.

5- وقد يت�شبب في قتل مع�شوم من دون اأن يبا�شر ذلك بنف�شه، كما لو كان يقود �شيارة 
يخرج منها الزيت، فتتزحلق به �شيارة اأخرى فيموت �شاحبها.

اذكر اأمثلة اإ�شافية على قتل الخطاأ:

...................................................................................... -1
.......................................................................................-2
.......................................................................................-3
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   دليله
قوله تعالى:

    حكمه

القتل الخطاأ معفو عنه؛ لعموم قوله تعالى:

ولكن اإذا كان القاتل خطاأً قد فرط اأو تعدى كاأن يقود ال�شيارة ب�شرعة عالية، اأو يقودها غير 
م�شتخدٍم لأدوات ال�شالمة كاأن تكون المكابح �شعيفة، فعليه الإثم لتعديه اأو تفريطه.

ما يترتب عليه

اإذا كان القاتل خطاأ متعديًا اأو مفرطًا.
والتعدي: اأن يفعل ما ل يجوز له �شرعًا اأو عرفًا، مثل اأن يقود �شيارة وهو غير موؤهل للقيادة، اأو 

يحفر حفرة في مكاٍن ل يجوز له حفرها فيه، فيت�شبب ذلك في قتل مع�شوم.
والتفريط: اأن يترك ما يجب عليه �شرعًا اأو عرفًا، مثل اأن يقود ال�شيارة لياًل واأنوارها �شعيفة، 
عملية  اأثناء  الطبية  الحــتــرازات  بع�ض  الطبيب  يترك  اأو  المائل،  حائطه  اإ�شالح  يترك  اأو 

جراحية؛ فيت�شبب ذلك في قتل مع�شوم.

فيترتب على القتل خطاأً اأمران:

الأول:الدية المخففة، وهي حق لأولياء المقتول.

ومقدار دية الم�شلم الذكر في القتل الخطاأ: مائة من الإبل، ولكنها مخففة من حيث ال�شن، 

وهي تعادل بالريال ال�شعودي الآن 300 األف ريال، وتجب على عائلة الجاني، وتكون موؤجلة في 
ثالث �شنوات.

)1( �شورة الن�شاء الآية 92.
)2( �شورة الأحزاب الآية 5.

.)1(

.)2(
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الثاني: الكفارة، وهي حق هلل تعالى، وتكون على القاتل خا�شة.

وهي عتق رقبة فاإن لم يجد ف�شيام �شهرين متتابعين.
تفريط،  نوع  من  يخلو  ل  لأنه  ذنبه،  من  القاتل  تطهير  م�شروعيتها:  من  والحكمة 

ونا�شب اأن يتحملها هو لئال يخلو من تحمل �شيء ب�شبب جنايته، حيث لم يتحمل من 
الدية �شيًئا.

والدليل على وجوب الدية والكفارة الآية ال�شابقة في �شورة الن�شاء.
وي�شتفاد من الآية وجوب هذين الأمرين �شواء اأكان القتيل م�شلمًا اأم غير م�شلم.

1/ قارن بذكر اأوجه ال�شبه والختالف بين قتل العمد و�شبه العمد.

اأوجه الختالف بينهمااأوجه ال�شبه بينهما

قتل العمد

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.......................................

.......................................

.......................................
.......................................

قتل �شبه العمد

.......................................

.......................................

.......................................
.......................................
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2/ قارن بذكر اأوجه ال�شبه والختالف بين قتل �شبه العمد وقتل الخطاأ.

اأوجه الختالف بينهمااأوجه ال�شبه بينهما

قتل �شبه العمد

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.......................................

.......................................

.......................................
.......................................

قتل الخطاأ

.......................................

.......................................

.......................................
.......................................
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ثانًيا: الجناية على ما دون النف�ض 

تعريفها

يق�شد بالجناية على ما دون النف�ض: العتداء على بدن الإن�شان الذي ل يوؤدي اإلى 
موت المعتدى عليه.

وقد تكون هذه الجناية عمدًا كاأن يتعمد قطع يد المجني عليه، وقد تكون خطاأً كاأن 
متخ�ش�ض  غير  طبيب  يجري  اأو  غيره،  اإ�شبع  فيقطع  بمن�شار  خ�شبة  قطع  يق�شد 

عملية جراحية لمري�ض فيت�شبب في ذهاب �شمعه.

اأن�اعها

تتن�ع الجناية على ما دون النف�ض بح�شب محل الجناية اإلى ثالثة اأن�اع:

:
)1(

الن�ع الأول: الجناية على الأطراف 

وتكون باإتالف الع�شو نف�شه كاإتالف العين وقطع الل�شان اأو اليد، ونحو ذلك.

)1( يق�شد بالأطراف اأي الأع�شاء كاليد والرجل والعين والأنف ونحوها.
)2( ومن عجائب دقة هذه ال�شريعة اأن ال�شجاج في الراأ�ض والوجه ق�شمت اإلى ع�شر مراتب بح�شب عمقها، فالحار�شة وهي التي ت�شق الجلد 
قلياًل ول تدميه،ثم البازلة ثم البا�شعة ثم المتالحمة ثم ال�شمحاق ثم المو�شحة ثم الها�شمة ثم المنّقلة ثم الماأمومة ثم الدامغة وهي التي 

ت�شل اإلى جلدة الدماغ.

الن�ع الثاني: الجناية على منافع البدن:

وتكون باإتالف منفعة الع�شو مع بقائه، كاإتالف منفعة ال�شمع اأو الب�شر 
اأو الكالم اأو الذوق اأو الم�شي اأو العقل.

الن�ع الثالث: ال�شجاج والجروح:

في  كان  واإن  �شجة،  �شمي  الوجه  اأو  الراأ�ض  في  الجرح  كان  فــاإن 
�شائر البدن كالبطن واليد والرجل في�شمى جرحًا، ويختلف الحكم 

بح�شب عمقها وتاأثيرها على العظم. )2(
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ما يترتب على الجناية على ما دون النف�ض

اأوًل- اإذا كانت الجناية عمدًا:
اإذا كانت الجناية عمدًا فالمجني عليه مخير بين ثالثة اأمور:

الأول: الق�شا�ض ، ب�شرط تحقق المماثلة في ال�شم والمو�شع ، واأن يوؤمن عند ال�شتيفاء من الحيف،    

           ودليله قوله تعالى:

الثاني: الدية، وهي كما ياأتي:

1- دية الأطراف: تق�شم بح�شب عدد الأطراف من الجن�ض الواحد، فما في البدن منه 

ع�شو  واحد كالل�شان فيه دية نف�ٍض كاملة، وما في الإن�شان منه ع�شوان - كالعين والأذن 
واليد - ففي الواحد منه ن�شف دية، وما في البدن منه ثالثة - كالمنخر)2( - ففي 
الواحد منه ثلث الدية، وما في البدن منه اأربعة - كالجفن - ففي الواحد منه ربع 

الدية، وما في البدن منه ع�شرة - كالإ�شبع - ففي الواحد منه ع�شر الدية.
2- دية المنافع: ففي كل منفعة دية نف�ٍض كاملة اإذا ذهبت كلها، فاإن نق�شت المنفعة 

ن�شف  ففيه  الجناية  ب�شبب  ال�شمع  ن�شف  ذهب  فلو  النق�ض،  بمقدار  الدية  فتقدر 
الدية.

جاج والجراح: وهي تختلف بح�شب عمق الجرح ومحله، ففي ال�شن الواحد  3- دية ال�شِّ

مثاًل خم�ض من الإبل اأي ما يعادل خم�شة ع�شر األف ريال، وفي المو�شحة مثل ذلك ، 
وفي الجائفة - وهي الجرح في البطن اأو ال�شدر اإذا و�شل اإلى الجوف - ثلث الدية.

الثالث: العف� مجانًا، بال ق�شا�ض ول دية.

ثانًيا- اإذا كانت الجناية خطاأً:

اإذا كانت الجناية خطاأ فالمجني عليه ُمَخيَّر بين اأمرين:
ية. الأول: الدِّ

الثاني: العفو.

)1( �شورة المائدة الآية 45.
ا. )2( لأن الأنف ي�شتمل على منخرين وحاجز بينهما ففي كل منخر ثلث الدية وفي الحاجز الثلث اأي�شً

.)1(
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تجوب  التي  الحديثة  المراكب  لنا  �شخر  اأن  الع�شر  في هذا  علينا  نعم اهلل  اأَجــلِّ  من  اإن 
الفيافي ، وتقطع الم�شافات دون م�شقة اأو عناء، وقد اأ�شار اهلل اإلى هذه النعمة في قوله: 

واإن من �شكر هذه النعمة األ ي�شاء ا�شتخدامها، واإن من اإ�شاءة ا�شتخدامها ما ياأتي:

1- اأن يوؤذي بها النا�ض بالتفحيط في الميادين العامة والطرق ، فهذا محرم، لما فيه من 
اإيذاء النا�ض وتعري�ض النف�ض والغير للهالك، وما يترتب عليه من تلف المركبة و�شياع 

المال بال فائدة.
اأن ي�شتعملها في اأموٍر محرمة، اأو لتو�شله اإلى اأماكن محرمة. واإن مما ينبغي اأن يتذكره   -2
العبد اأن الجمادات من حوله من مراكب واأ�شجاٍر واأحجار وغير ذلك ت�شهد عليه يوم 

القيامة، اإن خيرًا فخير واإن �شرًا ف�شر.

äارا qشيùال çOحوا

)1( �شورة النحل الآيات 8-5.

.)1(
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اأن يرفع �شوت الم�شجل فيوؤذي من حوله.  -3
اأن يتعدى في قيادته للمركبة اأو يفرط في الأخذ بو�شائل ال�شالمة.   -4

فاإذا تعدى اأو فرط وت�شبب ذلك في الإ�شرار باأحد فهي جناية خطاأ ي�شمنها، ويترتب عليها 
ما يترتب على جناية الخطاأ من الدية والكفارة، وتتعدد الديات والكفارات بعدد المتوفين في 

الحادث، �شواء اأكان المت�شرر راكبًا معه في ال�شيارة نف�شها اأو كان في �شيارة اأخرى.

ومن �ش�ر التعدي في قيادة ال�شيارة:

اأ   -  اأن ي�شرع �شرعًة تزيد عن الحد الم�شموح به نظامًا.
ب  -  اأن يقود ال�شيارة وهو غير م�شرٍح له بذلك ل�شغر �شنه اأو لغير ذلك.

ج  - اأن يقود ال�شيارة في التجاه المعاك�ض لخط ال�شير، اأو يتجاوز في منطقة ل ي�شمح 
فيها بالتجاوز.

ومن �ش�ر التفريط:

اأ  -  اأن تكون مكابح ال�شيارة اأو اإطاراتها �شعيفة اأو تالفة، فعليه ال�شمان فيما تت�شبب به 
من حوادث.

ب  -  اأن يحمل حديدًا اأو متاعًا على ال�شيارة دون اأن يحكم ربطه في�شيب �شيارة اأخرى.
ج  - األ يدع بينه وبين ال�شيارة التي اأمامه م�شافة كافية تمكنه من التوقف عند حدوث 

طارÇ، اإذ الم�شوؤولية هنا على ال�شيارة الخلفية.
فهذه بع�ض �شور التعدي والتفريط، اأما اإذا ح�شل من قائد ال�شيارة حادث من غير تعٍد منه 

ول تفريط فال دية عليه ول كفارة.
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1/بالتعاون مع مجم�عتك: حدد �ش�راً اأخرى للتعدي ، والتفريط في قيادة ال�شيارات.

�ش�ر للتفريط�ش�ر للتعدي

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

2/ميِّز ن�ع الجناية، وبين ال�اجب فيها في ال�ش�ر الآتية:

ال�اجب فيهان�ع الجنايةالحالة

�شخ�ض يق�د ال�شيارة في التجاه المعاك�ض لخط ال�شير 

فقتل ثالثة اأ�شخا�ض

اعتدى على �شخ�ض بال�شرب  فاأفقده ال�شمع

اعتدى على �شخ�ض بال�شرب  فك�شر يده

اعتدى على �شخ�ض بال�شرب  فك�شر اأ�شبعيه ال�شبابة والإبهام
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3/بالتعاون مع مجم�عتك: بين اأبرز اأ�شباب ح�ادث ال�شيارات، وما �شبب وج�دها، ثم اذكر طرق عالج هذه الم�شاكل  

والحد منها.

عالجهاأ�شباب وج�دهال�شببم

1......................................
......................................
......................................
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.....................................
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قال: »ل ي�شر اأحدكم اإلى اأخيه بال�شالح، فاإنه ل يدري اأحدكم لعل ال�شيطان  4/ عن اأبي هريرة   اأن ر�ش�ل اهلل 

)1(
ينزع في يده فيقع في حفرة من النار«.

ا اأن النبي  قال: »من اأ�شار اإلى اأخيه بحديدة فاإن المالئكة تلعنه حتى يدعه واإن كان اأخاه لأبيه  وعنه اأي�شً

)2(
واأمه«. 

يق�ل: »ل ياأُخَذنَّ اأحُدكم متاع اأخيه لعباً ول  وعن عبد اهلل بن ال�شائب، عن اأبيه، عن جده، اأنه �شمع النبي 

)3(
جاداً، من اأخذ ع�شا اأخيه فليردها«.

المفجعة،  الجنايات  بع�ض  ل�ق�ع  �شببا  الأ�شدقاء  بين  المزاح  يك�ن  المذم�م، وقد  المحم�د ومنه  المزاح منه 

بالتعاون مع مجم�عتك: بين ما ياأتي:

اأ- �ش�ر الُمزاح المذم�م ............................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

ب- متى يك�ن الُمزاح �شببا للجناية؟ ..............................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................... الُمزاح  من  الن�ع  هذا  اجتناب  طريقة  ج-  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

)1( رواه م�شلم برقم )2617(.

)2( رواه م�شلم برقم )2616(.
)3( رواه اأحمد برقم )17940(، واأبو داود برقم )5003(، والترمذي برقم )2160(، والبخاري في الأدب المفرد، رقم )241(، باب ما 

ل يجوز من اللعب والمزاح، وقال الترمذي: ح�شن غريب.
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11  ما المق�شود بكل من:

اأ - الجناية على النف�ض.
ب - الجناية على ما دون النف�ض.

ج - الجناية على منافع البدن.
22  بين الحالت التي تجب فيها الدية المغلظة، والحالت التي تجب فيها الدية المخففة.

33  ما الفرق بين: الذمي، والمعاهد، والم�شتاأمن؟ وما الجامع الذي يجمعهم في باب الجنايات التي در�شته؟

44  لخ�ض ما يتعلق باأحكام ال�شجاج والجروح.

(»FGôKEG)(»FGôKEG)

1/  ظاهرة التفحيط من الظواهر الموؤلمة بما ت�شببه من اآثار �شيئة على ال�شباب، وعلى الوطن، اقترح م�شروًعا 
لمعالجة هذه الظاهرة، تبين فيه ما ياأتي:

اأ - اأ�شباب هذه الظاهرة. 
ب - اأ�شباب انزلق بع�ض ال�شباب فيها. 

ج - اآثارها ال�شيئة. 
د - طرق عالجها. 

هـ - البدائل المنا�شبة لها.
2/ بالتعاون مع معلمك وزمالئك:  قم بترتيب واحد اأو اأكثر مما ياأتي:

اأ -  زيارة اإلى اأحد اأق�شام المرور للتعرف على اآثار ال�شرعة، والحوادث الناتجة ب�شببها.
ب - زيارة اأحد الم�شت�شفيات لالطالع عن قرب على بع�ض اآثار الحوادث المرورية.

ج - معر�ض داخل المدر�شة عن اآثار الحوادث، والتفحيط ال�شيئة. 
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